เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชอื่ ในบัญชีท้ายประกาศนีเ้ ป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
(๑) วัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว
(๒) สเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว
(๓) เกลือ เอสเทอร์ และอีเทอร์ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นใด หรือนาไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือ
เงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ หรือเป็นกรณีที่นาไปใช้เพื่อเป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่ งเป็ นเครื่องมื อแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้ วยเครื่องมื อแพทย์
และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๑-

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ที่
๑ อาเซทอร์ฟีน (acetorphine)

ชื่อทางเคมี
(5R,6R,7R,14R)-4,5-epoxy-6,14etheno-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)6-methoxy-17-methylmorphinan-3yl acetate
N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2-yl)
piperidin-4-yl)acetamide

๒

อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล
(acetyl-alpha-methylfentanyl)

๓

อาเซทิลเฟนทานิล (acetylfentanyl)

๔

เอเอช–๗๙๒๑ (AH-7921)

๕

อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล
(alpha-methylfentanyl)

N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2yl)piperidin-4-yl)propanamide

๖

อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล
(alpha-methylthiofentanyl)

N-phenyl-N-(1-(1-(thiophen-2-yl)
propan-2-yl)piperidin-4-yl)
propanamide

๗

อัลฟา-ไพโรลิดิโนวาเลโรฟีโนน
(alpha-pyrrolidinovalerophenone
หรือ -PVP)

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)
pentan-1-one

๘

แอมเฟตามีน
(amphetamine หรือ amfetamine)

1-phenylpropan-2-amine

๙

เบนซิลพิเพอราซีน
(benzylpiperazine หรือ
N-benzylpiperazine หรือ BZP)

1-benzylpiperazine

๑๐

เบต้า-ไฮดรอกซี-๓-เมทิลเฟนทานิล
(beta-hydroxy-3-methylfentanyl)

N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3methylpiperidin-4-yl)-Nphenylpropanamide

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)N-phenylacetamide
3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)
cyclohexyl]methyl}benzamide

เงื่อนไข

-๒ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ที่
๑๑ เบต้า-ไฮดรอกซีเฟนทานิล
(beta-hydroxyfentanyl)
๑๒

๒๕บี-เอ็นบอม (25B-NBOMe)

๑๓

บิวทิโลน (butylone)

๑๔

๒ ซีบี (2CB)

๑๕

๒ ซีดี (2CD)

๑๖

คลอร์อีเฟดรีน (chlorephedrine)

๑๗

คลอร์ซูโดอีเฟดรีน
(chlorpseudoephedrine)

๑๘

๒๕ซี-เอ็นบอม (25C-NBOMe)

๑๙
๒๐

ชื่อทางเคมี
N-(1-(2-hydroxy-2phenylethyl)piperidin-4-yl)-Nphenylpropanamide
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N[(2-methoxyphenyl)methyl]
ethanamine
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2(methylamino)butan-1-one
2-(4-bromo-2,5dimethoxyphenyl)ethanamine
2-(2,5-dimethoxy-4methylphenyl)ethanamine
(1R,2S)-1-chloro-N-methyl-1phenylpropan-2-amine
(1S,2S)-1-chloro-N-methyl-1phenylpropan-2-amine

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N[(2-methoxyphenyl)methyl]
ethanamine
เดโซมอร์ฟีน (desomorphine)
(5S)-4,5-epoxy-17-methylmorphinan3-ol
เดกซ์แอมเฟตามีน (dexamphetamine (S)-1-phenylpropan-2-amine
หรือ dexamfetamine)

๒๑

ไดไฮโดรเอทอร์ฟีน
(dihydroetorphine)

๒๒

๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน
(2,5-dimethoxy-4-ethyl
amphetamine หรือ DOET)

๒๓

ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน
(dimethoxyamphetamine
หรือ 2,5-dimethoxyamphetamine
หรือ DMA)

(5R,6R,7R,14S)-4,5-epoxy-6,14ethano-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
1-(4-ethyl-2,5dimethoxyphenyl)propan-2-amine
1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-2amine

เงื่อนไข

-๓ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ชื่อทางเคมี
ที่
๒๔ ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน
1-(4-bromo-2,5(dimethoxybromoamphetamine หรือ dimethoxyphenyl)propan-2-amine
brolamfetamine หรือ DOB)

๒๕

ไดเมทิลแอมเฟตามีน
(dimethylamphetamine)

N,N-dimethyl-1-phenylpropan-2amine

๒๖

เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี
(N-ethyl MDA หรือ MDE)

1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-Nethylpropan-2-amine

๒๗

เอทอร์ฟีน (etorphine)

๒๘

เฮโรอีน
(heroin หรือ diacetylmorphine)

(5R,6R,7R,14R)-4,5-epoxy-6,14etheno-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
(5R,6S)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17methylmorphinan-3,6-diol diacetate

๒๙

เอ็น ไฮดรอกซี เอ็มดีเอ หรือ เอ็น-โอเอช
เอ็มดีเอ
(N-hydroxy MDA หรือ N-OH MDA)

1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-Nhydroxypropan-2-amine

๓๐

๒๕ไอ–เอ็นบอม (25I-NBOMe)

๓๑

เคโทเบมิโดน
(ketobemidone)

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N[(2-methoxyphenyl)methyl]
ethanamine
1-(4-(3-hydroxyphenyl)-1methylpiperidin-4-yl)propan-1-one

๓๒

เลแวมเฟตามีน
(R)-1-phenylpropan-2-amine
(levamphetamine หรือ levamfetamine)

๓๓

เลโวเมทแอมเฟตามีน
(levomethamphetamine หรือ
levometamfetamine)

(R)-N-methyl-1-phenylpropan-2amine

๓๔

เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์
((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD)
หรือแอลเอสดี-๒๕ (LSD 25)

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide

เงื่อนไข

-๔ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ที่
๓๕ เมโคลควาโลน
(mecloqualone)

ชื่อทางเคมี
3-(2-chlorophenyl)-2-methyl-3Hquinazolin-4-one

๓๖

เมฟีโดรน (mephedrone)

2-(methylamino)-1-p-tolylpropan-1one
1-(3-chlorophenyl)piperazine

๓๗

เมทา–คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน
(meta-chlorophenylpiperazine
หรือ mCPP)

๓๘

เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine (S)-N-methyl-1-phenylpropan-2หรือ metamfetamine)
amine

๓๙

เมทาควาโลน
(methaqualone)

2-methyl-3-(2-methylphenyl)-3Hquinazolin-4-one

๔๐

๕-เมทอกซี-๓,๔ เมทิลลีนไดออกซี
แอมเฟตามีน
(5-methoxy-3,4-methylenedioxy
amphetamine หรือ 5-methoxy-3,4methylenedioxyamfetamine
หรือ MMDA)

1-(7-methoxy-[1,3]benzodioxol-5yl)propan-2-amine

๔๑

เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน
(methylenedioxyamphetamine หรือ
tenamfetamine หรือ MDA)

1-([1,3]benzodioxol-5-yl)propan-2amine

๔๒

๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน 1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-N(3,4-methylenedioxymethamphetamine methylpropan-2-amine
หรือ methylenedioxymetamfetamine
หรือ ecstasy หรือ MDMA)

๔๓

เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2(methylenedioxypyrovalerone หรือ (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
MDPV)

๔๔

๔-เมทิลเอทคาทิโนน
2-(ethylamino)-1-p-tolylpropan-1(4-methylethcathinone หรือ 4-MEC) one

เงื่อนไข

-๕ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ที่
๔๕ ๓-เมทิลเฟนทานิล
(3-methylfentanyl)

ชื่อทางเคมี
N-(3-methyl-1-(2phenylethyl)piperidin-4-yl)-Nphenylpropanamide

๔๖

เมทิโลน (methylone)

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2(methylamino)propan-1-one

๔๗

๓-เมทิลไทโอเฟนทานิล
(3-methylthiofentanyl)

N-(3-methyl-1-(2-thiophen-2ylethyl)piperidin-4-yl)-Nphenylpropanamide

๔๘

เอ็มพีพีพี (MPPP)

๔๙

เอ็มที-๔๕ (MT-45)

1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl
propanoate
1-cyclohexyl-4-(1,2diphenylethyl)piperazine

๕๐

๔-เอ็มทีเอ (4-MTA)

๕๑

พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล
(para-fluorofentanyl)

๕๒

พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน
(paramethoxyamphetamine หรือ
para-methoxyamfetamine หรือ
PMA)

1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine

๕๓

พาราเมทอกซีเมทแอมเฟตามีน
(paramethoxymethamphetamine
หรือ PMMA)
พีอีพีเอพี (PEPAP)

1-(4-methoxyphenyl)-Nmethylpropan-2-amine

๕๔
๕๕
๕๖

เอสทีพี หรือ ดีโอเอ็ม
(STP หรือ DOM)

ไทโอเฟนทานิล
(thiofentanyl)
๕๗ ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนลิ พิเพอราซีน
(trifluoromethylphenylpiperazine
หรือ 3-trifluoromethyl
phenylpiperazine หรือ TFMPP)

1-(4-(methylthio)phenyl)propan-2amine
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-(2-phenyl
ethyl)piperidin-4-yl)propanamide

4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin4-yl acetate
1-(2,5-dimethoxy-4methylphenyl)propan-2-amine
N-phenyl-N-(1-(2-thiophen-2ylethyl)piperidin-4-yl)propanamide
1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)
piperazine

เงื่อนไข

-๖ลาดับ
ชื่อยาเสพติดให้โทษ
ที่
๕๘ ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน
(trimethoxyamphetamine หรือ
3,4,5-trimethoxyamfetamine หรือ
TMA)

ชื่อทางเคมี
1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2amine

เงื่อนไข

