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ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາຕອ້ງຮັບຜິດຊອບໃນສີງ່ທີ່ເຂົາ້ສູຮ່່າງກາຍບໍ່ວາ່ຈະເປັນການກິນ, ການສກັ, ຫລືວທິີອືນ່ໆ.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາທຸກຄນົຈະຕອ້ງເປນັຄນົສະແຫວງຫາຂໍມູ້ນດວ້ຍຕນົເອງ ເພ ືອ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງ ຂອງອາຊບີການເປນັນກັກລີາຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ,
ຖາ້ນກັກລິາມຄີຳຖາມແມນ່ໃຫ ້ຖາມທນັທ ີ, ຖາ້ບ ໍໝັ່ນ້ໃຈ 100%
ກຽ່ວກບັສວ່ນປະກອບຫລວືາ່ຍງັບ ໍທ່ນັຮູແ້ຈງ້ກຽ່ວກບັສວ່ນປະກອບຂອງສານທ ີຕ່ນົເອງກຳລງັຈະໃຊ ້ແມນ່ ຫາ້ມກນິເດດັຂາດ!

ຄໍາຖາມ: ການກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມໃນນັກກິລາຈະມສີະເພາະແຕໃ່ນການແຂງ່ຂນັ ໂອແລມປິກ , ພາຣາແລມປິກ ແລະຊີງແຊມໂລກເທົ່ານັ້ນ.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເນ ືອ່ງຈາກວາ່ ແຕະ່ປະເທດ ແລະ ສະຫະພນັກລິາຕາ່ງໆ ໄດມ້ໂີຄງການຕໍຕ່າ້ນການນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມເຊ ີງ່ໝານຄວາມວາ່
ຖາ້ຫາກທາ່ນເປນັນກັກລິາ ທມີຊາດແລວ້ ທາ່ນມສີດິທ ີຈ່ະຕອ້ງຖກືກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມ , ບ ໍວ່າ່ຈະເປນັຊວ່ງໄລຍະ ແຂງ່ຂນັ
ຫລຊືວ່ງໄລຍະນອກການແຂງ່ຂນັກຕໍາມ , ບ ໍວ່າ່ຈະຢູບ່າ້ນຫລຢູືສ່ະໜາມຊອ້ມ ທາ່ນກສໍາມາດຖກືສຸມ່ກວດໄດ.້

ຄໍາຖາມ: WADA ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ ລະຫວາ່ງ World Anti-Doping Administration ຫລື  World Anti-Doping Agency ?
ຕອບ: World Anti-Doping Agency
ຄໍາອະທບິາຍ: ໜ້າທ ີຂ່ອງອງົການຕໍຕ່າ້ນການນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກໃນລະດບັສາກນົ (World Anti-Doping Agency: WADA) ແມນ່ການສົງ່ເສມີ
ການປະສານງານ ແລະເຝົາ້ລະວງັໃນລະດບັສາກນົ ເພ ືອ່ຕ ໍຕ່າ້ນການນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ ໃນກລິາທຸກຮູບແບບ
ຕາມກດົຂອງການຕໍຕ່າ້ນການນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ (World Anti-Doping Code).

ຄໍາຖາມ: ຫາກມຢີາຊະນິດໃດໜືງ່ທີ່ສາມາດຊື້ໃຊ້ໄດ້ປະເທດຂອງທ່ານ , ທ່ານຈະສາມາດຊື້ຢາຊະນິດດຽວກັນນີ້
ໃນຕາ່ງປະເທດແລ້ວເອາົມານຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕອ້ງແລະປອດໄພຫລືບໍ່.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຢາບາງຊະນດິ ມສີວ່ນປະກອບທ ີບ່ ໍຄ່ກືນັ ດັງ່ນ ັນ້
ຄວນກວດສອບໃຫໝັ້ນ້ໃຈເສຍັກອ່ນວາ່ຢາດັງ່ກາ່ວມສີວ່ນປະກອບອນັໃດກອ່ນທ ີຈ່ະເອາົມານຳໃຊໃ້ຊ.້

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາສາມາດຖືກກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້ສງູສດຸຈກັຄັງ້ຕໍປ່ີ?
a. 2
b. 5
c. 20
d. ບໍ່ຈຳກັດ

ຕອບ: d. ບໍ່ຈຳກັດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາສາມາດຖກືກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມແຕບ່ ໍໄ່ດຈ້ຳກດັຈຳນວນຄັງ້ຕ ໍປ່ ີລວມທງັ ໃນການແຂງ່ຂນັ , ນອກການແຂງ່ຂນັ
ບ ໍວ່າ່ຈະເປນັການສຸມ່ ຫລ ືການກຳນດົຕວົເອາົກຕໍາມ.

ຄໍາຖາມ: ການກວດວເິຄາະຕວົຢ່າງນ້ຳຍ່ຽວ ເພື່ອຫາສານຕອ້ງຫາ້ມ ຫຼື
ວທິີການຕອ້ງຫາ້ມທາງການກິລານັ້ນສາມາດດຳເນີນການໄດ້ໂດຍຫອ້ງວເິຄາະໃດກໍ່ໄດ້?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການກວດວເິຄາະຕວົຢາ່ງນຳ້ຍຽ່ວເພືອ່ຫາສານຕອ້ງຫາ້ມ ຫຼື
ວທິກີານຕອ້ງຫາ້ມທາງການກລິາຈະດຳເນນີການໂດຍຫອ້ງວເິຄາະທ ີຜ່່ານເກນມາດຕະຖານລະດບັສູງຈາກຂອງອງົການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ
ເທົາ່ນ ັນ້ (WADA).

ຄໍາຖາມ: ອາຫານເສມີທີ່ຊື້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊ້ໄດ້ໃນທາງການກິລາຢ່າງແນ່ນອນ.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເນ ືອ່ງຈາກອາຫານເສມີບ ໍຈ່ຳເປນັຕອ້ງສະແດງສວ່ນປະກອບທງັໝົດໄວເ້ທງິກອ່ງ ດັງ່ນ ັນ້ຈ ຶງ່ມສີານຕອ້ງຫາ້ມປະສມົຢູ ່WORDS OF
WISDOM: ຖາ້ມນັໂຄສະນາເກນີຈງິ - ມນັໜ້າຈະເປນັສານຕອ້ງຫາ້ມ!!!
ສິງ່ທ ີດ່ທີ ີສຸ່ດໃນການເສມີອາຫານຄກືານປບັລາຍການທາງດາ້ນໂພຊະນາການຂອງນກັກລິາ.

ຄໍາຖາມ: ເມືອ່ນັກກິລາເຈບັເປັນ ບໍ່ສະບາຍ ນັກກິລາສາມາດໃຊ້ຢາຊະນິດໃດກໍ່ໄດ້ໃນການຮັກສາ?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: Iເມ ືອ່ນກັກລິາມອີາການເຈບັເປນັ ເຊ ັນ່ ໄຂຫ້ວດັ ຫຼ ືໄຂຫ້ວດັໃຫຍ ່ຄວນຕອ້ງປກຶສາແພດກອ່ນໃຊຢ້າສະເໝີ
ເນ ືອ່ງຈາກຢາທ ີນ່ກັກລິາຊ ືໃ້ຊເ້ອງອາດມສີວ່ນປະກອບຂອງສານຕອ້ງຫາ້ມປະສມົຢູ.່

ຄໍາຖາມ: ຜູ້ຝກຶສອນ ຫຼ ືແພດປະຈຳທີມອາດຖືກລົງໂທດໄດ້ຖ້າຫາກຊ່ວຍ ຫຼ ືສະໜບັສະໜນູໃຫນ້ັກກິລາໃຊ້ສານຕອ້ງຫາ້ມ
ຖ້ານັກກິລາຄົນນັ້ນຖືກກວດພົບສານຕອ້ງຫາ້ມ?
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼ ືການຊວ່ຍນກັກລິາໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ ຫຼ ືວທິກີານຕອ້ງຫາ້ມ
ຖວືາ່ເປນັການລະເມດີກດົການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ ແລະ
ຈະຖກືລງົໂທດຕາມທີກ່ຳນດົໄວໃ້ນກດົການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ (World Anti-Doping Code).

Lao
wada-ama.org

1/5Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
UPDATED Feb 2021 - All rights reserved - 2021 - WADA
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ຄໍາຖາມ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO)
ຕອ້ງແຈງ້ນັກກິລາໃຫຮູ້້ວາ່ຈະມກີານດຳເນີນການເກັບຕວົຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງມາຮອດສະຖານທີ່ທີ່ຈະດຳເນີນການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຕາມກດົການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ (World Anti-Doping Code) ການເກບັຕວົຢາ່ງນຳ້ຍຽ່ວຈະບ ໍມ່ກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜ້າ
ເຊ ິງ່ໝາຍຄວາມວາ່ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ສາມາດດຳເນນີການເກບັຕວົຢາ່ງໄດທຸ້ກທ ີ ່ແລະ ຄວນເກດີຂຶນ້ໃນສະຖານທ ີທ່ ີເ່ໝາະສມົ.

ຄໍາຖາມ: ເມືອ່ຕວົຢ່າງໄດ້ຖືກປິດແລ້ວ ການກະທຳໃດໆ ທີ່ເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຕວົຢ່າງ ສາມາດເຫນັໄດ້ຊັດເຈນ?
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາຄວນໝັນ້ໃຈວາ່ຕວົຢາ່ງຂອງພວກເຂາົຈະບ ໍຖ່ກືປຽ່ນແປງໄດ ້ນອກຈາກນ ີຫ້ອ້ງວເິຄາະຈະລາຍງານຂໍສ້ງົໃສໃດໆ
ທີກ່ຽ່ວກບັຄວາມສມົບູນຂອງຕວົຢາ່ງກອ່ນການວເິຄາະ.

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາສາມາດປະຕເິສດຕໍກ່ານຍອມຮັບການເກັບຕວົຢ່າງນ້ຳຍ່ຽວໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຕອ້ງການຈະໃຫຕ້ວົຢ່າງ?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຕາມກດົຂອງການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ (World Anti-Doping Code)
ຫາກນກັກລິາປະຕເິສດທ ີຈ່ະກວດຫຼງັຈາກທ ີໄ່ດຮ້ບັການແຈງ້ເຕອືນແລວ້ ເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໃຫຄ້ຳອະທບິາຍເຖງິການປະຕເິສດແບບຟອມການແຈງ້ ແລະ
ແຈງ້ຜູ້ທ ີມ່ໜ້ີາຮບັຜດິຊອບ.

ຄໍາຖາມ: ຜູ້ຝກຶສອນນັກກິລາສາມາດຕດິຕາມໄປສະຖານນີຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້?
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາທຸກຄນົມສີດິທ ີຈ່ະມຕີວົແທນຕດິຕາມເຂົາ້ໄປເຖງິສະຖານທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ.້

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາຕອ້ງໃຊ້ອປຸະກອນເກັບຕວົຢ່າງທີ່ໄດ້ເລືອກໄວແ້ລ້ວເຖິງວາ່ມນັຈະຖືກດັດແປງ ຫຼ ືວາ່ເປື້ອນ ນັກກິລາກໍ່ບໍ່ສາມາດຂປໍ່ຽນໄດ້.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາຄວນເລອືກອຸປະກອນ ແລະ ກອ່ງເກບັຕວົຢາ່ງທ ີປ່ດິຝາເປນັຢາ່ງດ ີຖາ້ຫາກວາ່ນກັກລິາບ ໍພ່ໃໍຈຊຸດກວດອນັເກົາ່ທ ີເ່ລອືກໄວ ້
ນກັກລິາມສີດິທ ີຈ່ະຂເໍລອືກອຸປະກອນຊຸດໃໝ່ໄດ.້

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາຄວນແຈງ້ແພດກ່ອນການຮັກສາທຸກຄັງ້ ເພື່ອລົດຄວາມສຽ່ງຕໍກ່ານກວດພົບສານຕອ້ງຫາ້ມ.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ມນັເປນັສິງ່ສຳຄນັທ ີແ່ພດທ ີຈ່ະໃຫກ້ານຮກັສານກັກລິາຈຳເປນັຕອ້ງຮູເ້ຖງິຂໍຫ້າ້ມຂອງການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມທາງການກລິາ
ລວມເຖງິຂະບວນການການຂໃໍຊຢ້າເພືອ່ການຮກັສາ (TUE) ຫາກມຄີວາມຄວາມຈຳເປນັໃນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມເພືອ່ການຮກັສາ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກນັກກິລາບໍ່ສາມາດຍ່ຽວໄດ້ຕາມປະລິມານທີ່ກຳນົດ ນັກກິລາສາມາດໃຫຕ້ວົຢ່າງເລືອດແທນນ້ຳຍ່ຽວໄດ້?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຖາ້ຫາກນກັກລິາບ ໍສ່າມາດໃຫນ້ຳ້ຍຽ່ວໃນປະລມິານທ ີກ່ຳນດົ ຕວົຢາ່ງນຳ້ຍຽ່ວທ ີໄ່ດມ້ານ ັນ້ຈະຖກືປດິຝາ ແລະ ບນັທກຶໄວ ້ແລະ
ເມ ືອ່ນກັກລິາພອ້ມ ນກັກລິາຕອ້ງຕອ້ງຍຽ່ວຕໍໄ່ປຈນົກວາ່ຈະໄດປ້ະລມິານນຳ້ຍຽ່ວຄບົຕາມທ ີຕ່ອ້ງການ.

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາສາມາດໃຊ້ຢາຈາກຄົນທີ່ນັກກິລາໄວໃ້ຈ ເຖິງວາ່ຈະບໍ່ຮູ້ວາ່ເປັນຢາຫຍັງ ແລະ ມສີວ່ນປະກອບຫຍັງແດ່?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເປນັໜ້າທ ີຂ່ອງນກັກລິາທ ີຈ່ະຕອ້ງຮູເ້ຖງິສິງ່ຕາ່ງໆທ ີຕ່ນົເອງໄດຮ້ບັເຂົາ້ສູຮ່າ່ງກາຍ
ການໃຊຢ້າໂດຍທີບ່ ໍຮູ່ເ້ຖງິສວ່ນປະກອບຂອງຢານັນ້ອາດສົງ່ຜົນໃຫຜົ້ນການກວດສານກະຕຸນ້ເປນັບວກ
ລວມທງັອາດຈະເປນັອນັຕະລາຍຕໍສຸ່ຂະພາບຂອງນກັກລິາເອງດວ້ຍ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າວາ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ມາທີ່ບ້ານຂອງນັກກິລາເພື່ອມາດຳເນີນການເກັບຕວົຢ່າງນ້ຳຍ່ຽວນອກການແຂງ່ຂນັ
ນັກກິລາສາມາດອອກໄປຫາເຄື່ອງດື່ມເອງໄດ້?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ໃນຂະບວນການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມນກັກລິາບ ໍສ່າມາດຢູຄ່ນົດຽວໄດຈ້ນົກວາ່ຈະສິນ້ສຸດຂະບວນການ
ຖາ້ຕອ້ງການອອກຈາກຫອ້ງໃຫແ້ຈງ້ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ ໃຫອ້ອກໄປພອ້ມກບັນກັກລິາ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກວາ່ໄດ້ຮັບການກວດນອກການແຂງ່ຂນັໄປແລ້ວໜຶງ່ອາທິດ ການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມຄັງ້ຕໍໄ່ປຕອ້ງອາດຈະຕອ້ງໃຊ້ເວລາອກີຫາຼຍອາທິດ?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມຄັງ້ຕ ໍໄ່ປສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດອ້ກີພາຍໃນອາທດິໜ້າ ມ ືອ້ ືນ່ ຫຼ ືກວດພາຍຫຼງັຈາກການກວດຄັງ້ທຳອດິ ພາຍໃນ 2 ຫາ 3
ຊົວ່ໂມງ ເພ ືອ່ປອ້ງກນັບ ໍໃ່ຫນ້ກັກລິາໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັການກວດໄປແລວ້.

Lao
wada-ama.org

2/5Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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ຄໍາຖາມ: ຖ້າວາ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ບໍ່ໄດ້ນຳບັດປະຈຳຕວົມາສະແດງ ນັກກິລາສາມາດປະຕເິສດການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ(DCO) ຕອ້ງສະແດງບດັເພ ືອ່ຢັງ້ຢນືວາ່ມອີຳນາດໃນການກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມໃນແຕລ່ະຄັງ້ໄດ ້
ຖາ້ວາ່ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີກ່ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ບ ໍປ່ະຕບິດັຕາມທ ີກ່າ່ວມາ ໃຫນ້ກັກລິາຂຽນລາຍງານໄວໃ້ນແບບຟອມການແຈງ້ ແລະ
ແຈງ້ເຫດການທ ີເ່ກດີຂ ຶນ້ໄປເຖງິສະມາຄມົກລິາ ຫຼ ືສະຫະພນັທ ີກ່ຽ່ວຂອ້ງທນັທ.ີ

ຄໍາຖາມ: ບຸກຄົນທີ່ຮັບຕວົຢ່າງຂອງນັກກິລາທີ່ຫອ້ງກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມ ສາມາດຮູ້ຕວົນັກກິລາເຈົາ້ຂອງຕວົຢ່າງໄດ້?
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຂໍມູ້ນສວ່ນຕວົຂອງນກັກລິາຈະບ ໍຖ່ກືເປດີເຜຍີຕ ໍຫ່ອ້ງກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ ຍກົເວ ັນ້ຊະນດິກລິາ/ປະເພດກລິາ/ເພດ/ສະຫະພນັກລິາ/ແລະ
ວນັເດອືນປທີ ີເ່ກບັຕວົຢາ່ງເທົາ່ນ ັນ້.

ຄໍາຖາມ: ຂະບວນການຂອໍະນຸຍາດນຳໃຊ້ຢາທີ່ເປັນສານຕອ້ງຫາ້ມທາງການກິລາເພື່ອການຮັກສາທາງການແພດ (TUE) TUE ຫຍໍ້ມາຈາກ:
ຕອບ: a. Therapeutic Use Exemption
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາລະດບັສາກນົຄວນສົງ່ແບບຟອມ TUE ໄປເຖງິສະຫະພນັກລິາສາກນົຂອງພວກເຂາົ ແລະ
ນກັກລິາລະດບັຊາດຄວນສົງ່ຟອມຂອງຕນົເອງໃຫແ້ກໜ່່ວຍງານຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມແຫງ່ຊາດຂອງຕນົເອງ ໂດຍ TUE
ຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊກ້ບັຢາທ ີສ່ະເພາະເຈາະຈງົ ເປນັໄປຕາມປະລມິານ ແລະ ໄລຍະເວລາທ ີລ່ະບຸໄວໃ້ນ TUE ເທ ົາ່ນ ັນ້.

ຄໍາຖາມ: ລາຍຊື່ຂອງສານຕອ້ງຫາ້ມຈະຖືກແຈງ້ວາ່ມສີານ ແລະ ວທິີການຕອ້ງຫາ້ມໃດ ທີ່ຫາ້ມໃຊ້ໃນການແຂງ່ຂນັ ແລະ ນອກການແຂງ່ຂນັ.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ລາຍຊ ືສ່ານຕອ້ງຫາ້ມມກີານປບັປຸງແກໄ້ຂທຸກປໂີດຍຄະນະຜູ້ຊຽ່ວຊານສາຂາຕາ່ງໆ ຈາກທົວ່ໂລກ
ກດົລະບຽບຂອງສານຕອ້ງຫາ້ມແຕລ່ະປຈີະຖກືປະກາດໃຊໃ້ນວນັທ ີ01 ມງັກອນ ຂອງທຸກໆປ ີ
ນກັກລິາທຸກຄນົຄວນກວດສອບໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ພວກເຂາົມຄີວາມຕ ືນ່ຕວົເຖງິຂໍມູ້ນລາ່ສຸດຂອງກດົລະບຽບສານຕອ້ງຫາ້ມ ເຊ ິງ່ຈະມຂີ ໍມູ້ນຢູເ່ວບັໄຊຂອງ WADA –
www.wada-ama.org.

ຄໍາຖາມ: ເຖິງແມນ່ວາ່ນັກກິລາທີ່ບາດເຈບັ ຫຼ ືບໍ່ໄດ້ຮ່ວມການແຂງ່ຂນັ ຍັງຄົງມໜີາ້ທີ່ສົງ່ແບບຟອມລາຍງານທີ່ຢູ່ຂອງຕວົເອງ (where about information)
ໄປເຖິງໜວ່ຍງານກິລາທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ອວາ່ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂາົຕອ້ງການມາເກັບຕວົຢ່າງນ້ຳຍ່ຽວ.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ໃນຖານະນກັກລິາ ທາ່ນຕອ້ງສົງ່ຂ ໍມູ້ນລາຍງານທ ີຢູ່ຂ່ອງຕນົ (where about information) ເຖງິວາ່ທາ່ນຈະບ ໍມ່ກີານແຂງ່ຂນັເນ ືອ່ງຈາກບາດເຈບັ
ຫຼ ືບ ໍສ່ະບາຍ ດັງ່ນ ັນ້ໜ່ວຍງານຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ ຈ ຶງ່ສາມາດກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມແບບນອກການແຂງ່ຂນັກລິາໄດຕ້ະຫຼອດ ເມ ືອ່ໃດກໍ.່

ຄໍາຖາມ: ໃນລະຫວາ່ງການແຂງ່ຂນັນັກກິລາທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງແຂງ່ກໍ່ສາມາດຖືກກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາທ ີມ່ຊີ ືຢູ່ໃ່ນທມີ ກໍຈ່ະຖກືສຸມ່ກວດຫາສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ ້ໂດຍບ ໍຈ່ຳເປນັວາ່ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົແຂງ່ຫຼບື ໍ.່

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາຖືກກວດພົບສານຕອ້ງຫາ້ມ ນັກກິລາມສີດິທີ່ຈະ:
a. ຂກໍວດຕວົຢ່າງຂວດ B
b. ເຂົາ້ຮ່ວມ ຫຼ ືແຕງ່ຕັງ້ຕວົແທນເປັນພະຍານໃນການເປີດຂວດ B
c. ຂເໍບິ່ງລາຍງານການກວດແບບສະບັບເຕມັຈາກທາງຫອ້ງວເິຄາະ
d. ຖືກໝດົທຸກຂໍ້

ຕອບ: d. ຖືກໝດົທຸກຂໍ້
ຄໍາອະທບິາຍ: ກດົລະບຽບຂອງການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກມເີປ ົາ້ໝາຍເພືອ່ໃຫນ້ກັກລິາໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົໃນສດິທຂິອງເຂາົຢາ່ງຖກືຕອ້ງ.

ຄໍາຖາມ: ກົດລະບຽບຂອງສານຕອ້ງຫາ້ມມກີານປັບປຸງພາຍໃນໄລຍະເວລາເທົ່າໃດ?
a. ໜຶງ່ຄັງ້ຕໍເ່ດືອນ
b. ຢ່າງນ້ອຍໜຶງ່ຄັງ້ ຕໍປ່ີ
c. ກ່ອນການແຂງ່ຂນັກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ພາຣາລິມປິກ
d. ບໍ່ມກີານປັບປຸງເລີຍ

ຕອບ: b. ຢ່າງນ້ອຍໜຶງ່ຄັງ້ ຕໍປ່ີ
ຄໍາອະທບິາຍ: ກດົລະບຽບຂອງສານຕອ້ງຫາ້ມມກີານທບົທວນເປນັປະຈຳທຸກປໂີດຍຄະນະຜູ້ທ ີຊ່ຽ່ວຊານຈາກຕາ່ງປະເທດ ແລະ
ກດົລະບຽບສານຕອ້ງຫາ້ມທ ີປ່ບັປຸງນ ັນ້ຈະມຜົີນບງັຄບັໃຊວ້ນັທ ີ01 ມງັກອນ ຂອງທຸກປ ີ
ນກັກລິາທຸກຄນົຄວນແນໃ່ຈວາ່ພວກເຂາົມຄີວາມຕ ືນ່ຕວົຫຼາຍທ ີສຸ່ດໃນການທ ີຮູ່ທ້ນັຂໍມູ້ນໃໝ່ທ ີກ່ຽ່ວຂອ້ງກບັກດົລະບຽບສານຕອ້ງຫາ້ມທ ີສ່າມາດໃຊໄ້ດໃ້ນເວບັໄຊ
ຂອງອງົການຕໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ (WADA) - www.wada-ama.org.

Lao
wada-ama.org

3/5Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
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ຄໍາຖາມ: ເມ ່ືອຂາ້ພະເຈ ້ົາຖ ກແຈງ້ເພ ່ືອກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ, ຂາ້ພະເຈ ້ົາຕອ້ງລາຍງານຕ ວ ຢ ູສ່ ນຄວບຄ ມກວດສານຕອ້ງຫາ້ມທັນທ  ່ືທັນໃດບ ່ື?
a. ຖືກ
b. ບໍ່ –- ຂາ້ພະເຈົາ້ມເີວລາ 1 ຊົວ່ໂມງຈື່ງໄປລາຍງານຕວົກໍໄດ້
c. ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດລາຍງານເມືອ່ຂາ້ພະເຈົາ້ກຽມພ້ອມ
d. ບໍ່ – ຂາ້ພະເຈົາ້ມເີວລາ 24 ຊົວ່ໂມງຈື່ງໄປລາຍງານຕວົ

ຕອບ: a. ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຖາ້ທາ່ນຖກືແຈງ້ຈາກເຈ ົ ້າ້ໜ້າທ ີກ່ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ຫຼ ືຜູ້ຊວ່ຍເຈ ົາ້ໜ້າທ ີກ່ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ (Chaperone)
ກຽ່ວກບັການເລອືກເອາົທາ່ນເພືອ່ກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ, ທາ່ນຕອ້ງໄປລາຍງານຕວົຢູສູ່ນຄວບຄູມສານຕອ້ງຫາ້ມທນັທທີນັໃດ,
ເວ ັນ້ແຕໃ່ນກລໍະນທີ ີທ່າ່ນມເີຫດຜົນທ ີເ່ໝາະສມົໃນການຊກັຊາ້ດ ັງ່ກາ່ວ. ເຖງີແມນ່ທາ່ນມເີຫດຜົນທ ີຈ່ຳເປນັ, ທາ່ນຕອ້ງ
ຢູພ່າຍໄຕກ້ານຕດິຕາມຂອງເຈ ົາ້ໜ້າທ ີກ່ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ (DCO) ຫຼ ືຜູ້ຊວ່ຍເຈ ົາ້ໜ້າທ ີກ່ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ (Chaperone)
ຕະຫຼອດເວລາຈນົກວາ່ການເຈບັຕວົຢາ່ງຈະສີນ້ສຸດລງົ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຖືກຫາ້ມບໍ່ໃຫຫ້ຼີນ້ກິລາປະເພດທີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຫລີ້ນຢູ່, ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດລົງແຂງ່ໃນກິລາປະເພດອືນ່
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຖາ້ຫາກທາ່ນຖກືລງົໂທດຈາກຜົນການລະເມດີກດົລະບຽບຂອງການ ນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ , ທາ່ນຈະບ ໍສ່າມາດເຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂັນັ ຫຼື
ເຂົ ້າ້ຮວ່ມທຸກກດິຈະກຳໃນກລິາທຸກລະດບັໃນລະຫວາ່ງການຖກືປະຕບິດັລະບຽບ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກຜົນການກວດຢູ່ປະເທດຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ອອກມາເປັນບວກ, ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດ ໄປແຂງ່ຕາງໜາ້ໃຫປ້ະເທດອືນ່ໄດ້.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຖາ້ຫາກທາ່ນຖກືປະຕບິດັລະບຽບ ຢູໃ່ນປະເທດຂອງທາ່ນ ,
ການປະຕບິດັລະບຽບໃນປະເທດຂອງທາ່ນຈະຍອມຮບັໂດຍການລງົນາມໃນລະຫດັຂອງ WADA ເຊ ັນ່ກນັ. ດັງ່ນ ັນ້, ໃນລະຫວາ່ງທ ີທ່າ່ນຖກືປະຕບິດັລະບຽບ,
ທາ່ນຈະບ ໍສ່າມາດລງົແຂງ່ຂນັເປນັຕວົແທນໃຫປ້ະເທດ ອ ືນ່ໄດ ້.

ຄໍາຖາມ: ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດ້ຮັບໂທດ ,ຖ້າຫາກວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້ ກິນ ອາຫານເສມີ ທີ່ ປົນເປື້ອນ ກັບສານຕອ້ງຫາ້ມ
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຄຳອະທບີາຍ: ພາຍໄຕຫຼ້ກັການການຮບັຜດິຊອບທ ີເ່ຂັມ້ງວດ, ນກັກລິາແມນ່ຮບັຜດິຊອບສຳລບັສານທ ີກ່ວດພບົໃນຮາ່ງກາຍ.
ການຖກືລງົໂທດຈະເກດີຂືນ້ບ ໍວ່າ່ທາ່ນ ຈະຕັງ້ໃຈຫລບື ໍຕ່ ັງ້ໃຈ ທີຈ່ະນຳໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມຫຼບື ໍ ່ກຕໍາມ ສະນັທ້າ່ນເອງຕອ້ງມຄີວາມລະມດັລະວງັ !
ນກັກລິາຕອ້ງມຄີວາມລະມດັລະວງັທຸກຢາ່ງ ບ ໍວ່າ່ ສານຕາ່ງໆ , ເຄ ືອ່ງດ ືມ່ , (ໂດຍສະເພາະຊ ີນ້ໃນບາງປະເທດ), ຫຼ ືອາສານເສມີທ ີທ່າ່ນໃຊຢູ້.່

ຄໍາຖາມ: ແມນ່ໃຜ ຈະເປັນ ຜູ້ ອະນຸຍາດ ຫລຶ  ປະຕເິສດ ໃຫ ້ນັກກີລາ ໃຊ້ຢາ ປີ່ນປົວ ອງີຕາມ ຕາມ ແປບຟອມຮ້ອງຂອໍະນຸຍາດນຳໃຊ້ຢາເພື່ອປິ່ນປົວ (TUE)
?

a. ຄະນະກຳມະການນັກກິລາ
b. ຄະນະກຳມະການຂອງສະຫະພັນກິລາແຫງ່ຊາດ ຫລື  ສະຫະພັນກິລາສາກົນ
c. ຄະນະກຳມະການການແພດທີ່ມຄີວາມຊ່ຽວຊານ
d. ປະທານຂອງສະຫະພັນກິລາແຫງ່ຊາດ ຫລື  ສາກົນ

ຕອບ: c. ຄະນະກຳມະການການແພດທີ່ມຄີວາມຊ່ຽວຊານ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຫຼງັຈາກການສົງ່ແບບຟອມທີຂ່ອໍະນຸຍາດໃຊຢ້າປ ິນ່ປວົ TUE ເຖງີ ຄະນະກຳມະການກວດກາສານຕອ້ງຫາ້ມ ຫລື
ຄະນະກຳມະການຈດັການແຂງ່ຂນັ. ຄະນະກຳມະການດັງ່ກາ່ວ ຈະມ ີທມີງານ ແພດຊຽ່ວຊານຕາ່ງໆ ທີ ່ຈະພຈິະລະນາ ວາ່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊຫ້ລບື ໍ່

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມຕອ້ງການເຄົາລົບຕກໍິລາທີ່ຂາ້ພະຈົາ້ຫລີ້ນ , ແລະ ຕອ້ງການເປັນນັກກິລາທີ່ດີເລີດ ຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງ :
a. ຮັບຮູ້ວາ່ການຊະນະແມນ່ເປັນສີງ່ສຳຄັນທີ່ສດຸ
b. ເຮັດທຸກຍ່າງເພື່ອ ໃຫໄ້ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສງູສດູ
c. ຮູ້ວາ່ການແພ້ມຄີວາມໝາຍວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດບາງສີງ່ຜິດພາດ
d.  ບໍ່ມຂີໍໃ້ດຖືກ

ຕອບ: d.  ບໍ່ມຂີໍໃ້ດຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການເຮດັວຽກໜັກ, ການອຸທດິຕນົ , ແລະ ຮຽນຮູຈ້າກສິງ່ທ ີຜ່່ານມາ ເປນັສີງ່ທ ີຈ່ຳເປນັເພ ືອ່ກາຍເປນັນກັກລິາທ ີດ່ທີ ີສຸ່ດ. ເຖງີຢາ່ງໃດກໍ ່ບ ໍແ່ມນ່ວາ່
ຈະທຸ້ມເງນີ ເພ ືອ່ ໃຫໄ້ດໄ້ຊຊະນະໂດຍບ ໍ ່ຄຳນງື ເຖງິ ສຸຂະພາບຂອງຕນົເອງ ຫລ ືນຳ້ໃຈນກັກລິາ

ຄໍາຖາມ: ນັກກິລາຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານກະຕຸນ້ແມນ່ໂກງນັກກິລາອືນ່ທີ່ເຄົາລົບກົດໃນການແຂງ່ຂນັທີ່ຂາວສະອາດ.
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເມ ືອ່ນກັກລິາໂກງ, ພວກເຂາົໄດເ້ອາົຕນົເອງອອກວງົຈອນການກລິາ , ບ ໍມ່ນີຳ້ໃຈນກັກລິາ, ແລະ ບ ໍມ່ກີານແຂງ່ຂນັທ ີຢຸ່ດຕທິຳອກີ. ນອກຈາກນັນ້,
ການລະເມດີກດົລະບຽບການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມແມນ່ຄກືນັກບັການລະເມດີກດົລະບຽບຂອງການແຂງ່ຂນັ,ທີນ່ກັກລິາທຸກຄນົຍອມຮບັຕາມເງ ືອ່ນໄຂເພືອ່ເຂົ ້າ້ຮວ່ມ
ແລະ ການແຂງ່ຂນັຢາ່ງຢຸດຈທິຳ.
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ຄໍາຖາມ: ແມນ່ໃຜເປັນຜູ້ດຳເນີນການເກັບຕວົຢ່າງເລືອດ?
a. ຜູ້ເຈາະເລືອດທີ່ມມີາດຕະຖານ (BCO)
b. ຜູ້ເກັບຍ່ຽວ ທີ່ມມີາດຕະຖານ (DCO)
c. ຜູ້ຊ່ວຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ
d. ຖືກທຸກຂໍ້

ຕອບ: a. ຜູ້ເຈາະເລືອດທີ່ມມີາດຕະຖານ (BCO)
ຄໍາອະທບິາຍ: ຜູ້ເຈາະເລອືດ ແມນ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຝກິອບົຮມົຢາ່ງມມີາດຕະຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຈາກ (ADO)
ເພ ືອ່ເກບັຕວົຢາ່ງເລອືດຈາກນກັກລິາ.

ຄໍາຖາມ: ຫຼງັຈາກທີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້ໃຫຕ້ວົຢ່າງ (ເລືອດ ແລະ ນຳຍ່ຽວ), ຕວົຢ່າງດັ່ງກ່າວຖືກເກັບຮັກສາ ໄວໄ້ດ້ດົນປານໃດ ແລະ ຖືກນຳມາວເິຄາະໄດ້ອກີ?
a. ບໍ່ມກີຳນົດເວລາ
b. 10 ປີ
c. 2 ປີ
d. ມນັບໍ່ສາມາດເກັບໄວໄ້ດ້

ຕອບ: b. 10 ປີ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຕຢວຢາ່ງທງັໝົດອາດຈະຖກືເກບັໄວດ້ນົເຖງີ 10 ປ ີແລະ ຖກືນຳມາວເິຄາະຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ, ຊ ືງ່
ໝາຍຄວາມວາ່ການກວດຜ່ານມາບ ໍພ່ບົແຕອ່າດກວດພບົພາຍຫຼງັ ແລະ ນກັກລິາອາດຈະຖກືລງົໂທດ ແລະ ໄດຮ້ບັຜົນການກະທຳນບັແຕວ່ນັມ ືຜົ້ນກວດອອກ.

ຄໍາຖາມ: ການລົງໂທດນັກກິລາ ແມນ່ຍ້ອນ ຜົນກວດທີ່ອອກມາເປັນບວກເທົ່ານັ້ນ .
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການພບົສານຕອ້ງຫາ້ມໃນຍຽ່ວຫລເືລອືດ ຂອງນກັກລິາ ແມນ່ເຫດຜົນ 1 ໃນ 11 ຂອງການເຮດັຜດິກດົລະບຽບຂອງການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ
(ADRVs). ການປະຕເິສດ ຫຼ ືບ ໍອ່ະນຸຍາດໃຫເ້ກບັຕວົຢາ່ງ ກສໍາມາດ ມເີຫດຜົນພຽງພທໍ ີຈ່ະເຮດັໃຫນ້ກັກລິາຖກືລງົໂທດໄດ ້ໄດ.້

ຄໍາຖາມ: ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດໄດ້ຮັບການລົງໂທດຮ່ວມກັບ ຄູຝກື, ແພດ ຫຼ ືພະນັກງານສະໝບັສະໝນູຕາ່ງໆ ໃນກໍລະນີ ທີ່ ກະທຳາຄວາມຜິດ .
ຕອບ: ຖືກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຄະນະກຳມະການສາມາດ ລງົໂທດນກັກລິາ, ແລະທມີງານຕາ່ງໆ ໄດ.້

ຄໍາຖາມ: ຖ້າວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູ້ວາ່ສານທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານຂະບວນການຄວບຄູມຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ,
ຂາ້ພະເຈົາ້ສາມາດໜັນ້ໃຈວາ່ມນັບໍ່ໄດ້ບັນຈສຸານປົນເປື້ອນສານຕອ້ງຫາ້ມ.
ຕອບ: ຜິດ
ຄໍາອະທບິາຍ: ບ ໍມ່ທີາງເພ ືອ່ຮບັປະກນັວາ່ອາຫານເສມີ ແມນ່ປາສະຈາກ ສານຕອ້ງຫາ້ມ.
ບ ໍມ່ອີງົການຈດັຕັງ້ທ ີຈ່ະຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານທີກ່ນິໃນແຕລ່ະວນັ. ການກນີອາຫານທີ ່ສມົດູນກຽ່ວກບັສານອາຫານໃນແຕລ່ະມ ື ໊
ຫລກືານກນີອາຫານທີຄ່ບົທງັໝົດແມນ່ເປນັທາງທ ີດ່ໃີນການປບັປຸງການຫຼີນ້ກລິາທ ີດ່ຂີອງນກັກລິາ.
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