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คําถาม: นักกีฬาตองรับผิดชอบทุกสิ่งท่ีเขาสูรางกาย ไมวาจะเป็นการกิน ฉีดหรือวิธีอื่น ๆ
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: นกักีฬาทุกคนจะตองเป็นคนแสวงหาขอมูลอยูเสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงของอาชีพการเป็นนกักีฬา ถาคณุมีข อสงสัย ให  ถามทันที !!! ถาคุณไมมั่นใจ 100%
เก่ียวกับสวนผสมหรือสถานะของสารใดๆ อยารับประทานเป็นเด็ดขาด!!!

คําถาม: นักกีฬาท่ีเป็นกลุมเปาหมายของการควบคุมสารตองหาม คือ นักกีฬาท่ีเขาแขงขันกีฬาโอลิมปิกเกมส พาราลิมปิกเกมส และรายการชิงแชมปโลกเทาน้ัน
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: เน่ืองจากแตละประเทศและสหพันธกีฬาตาง ๆ มีกิจกรรมการตอต านสารตองหาม ซึ่งหมายความวาหากคุณเป็นนกักีฬาทีมชาติแลว
คุณมีสิทธิถู์กเก็บตัวอยางไดทุกท่ีไมวาจะเป็นในชวงระหวางการแขงขันหรือนอกการแขงขัน ไมวาจะเป็นท่ีบานหรือสถานท่ีฝึกซอม

คําถาม: WADA ยอมาจากอะไร?
คําตอบ: World Anti-Doping Agency
คําอธบิาย: ภารกิจขององค กรตอต านการใชสารตองหามโลก(World Anti-Doping Agency: WADA) คือ สงเสรมิ ประสานงาน และเฝาระวัง
เพ่ือตอตานการใชสารตองหามในกีฬาทุกรูปแบบ ตามประมวลกฏตอต านการใชสารตองหามโลก (World Anti-Doping Code)

คําถาม: หากยาท่ีคุณใชในประเทศของคุณมีความปลอดภัย ยาชนิดเดียวกันน้ีท่ีคุณซื้อใชในตางประเทศก็ปลอดภัยเชนกัน?
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ยาบางชนิดมีสวนประกอบไมเหมือนกัน ดังนั้น ควรตรวจสอบใหมั่นใจกอนใชเสมอวายาดังกลาวไมมีสวนประประกอบของสารตองหาม

คําถาม: นักกีฬาสามารถถูกเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจหาสารตองหามไดสูงสุดก่ีครั้งตอปี?
a. 2
b. 5
c. 20
d. ไมจํากัด

คําตอบ: d. ไมจํากัด
คําอธบิาย: นกักีฬาสามารถถูกเก็บตัวอยางไดไมจํากัดในแตละปี ท้ังในชวงเวลาการแขงขันและนอกชวงเวลาการแขงขัน ไมวาจะเป็นโดยวิธีการสุมหรือการระบุตัวก็ตาม

คําถาม: การตรวจวิเคราะหตัวอยางเพ่ือหาสารหรือวิธีการตองหาม สามารถดําเนินการโดยหองปฏิบัติการใดก็ได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: การตรวจวิเคราะหตัวอยางเพ่ือหาสารตองหามหรือวิธีการตองหาม จะดําเนินการโดยหองปฏิบัติการท่ีองคกรตอตานการใชสารตองหามโลก (WADA Accredited-
Laboratory) ใหการรับรองเทานั้น

คําถาม: อาหารเสริมท่ีซื้อจากเคานเตอรรานขายยาท่ัวไป คืออาหารเสริมท่ีไดรับอนุญาตใหใชไดในทางการกีฬาอยางแนนอน
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: เน่ืองจากอาหารเสริมไมจําเป็นตองแสดงสวนประกอบท้ังหมดไวบนฉลาก จึงอาจมีสารตองหามผสมอย


ู
 WORDS OF WISDOM: ถามันฟังดูเหมือนวาดีเกินจริง -

มันนาจะเป็นสารตองหาม!!! สิ่งท่ีดีท่ีสุดในการเสริมอาหารคือการปรับโปรแกรมทางโภชนาการของนกักีฬา

คําถาม: หากนักกีฬาเจ็บป วย นักกีฬาสามารถใชยาใดๆ กไ็ดในการรักษาตัวเอง?
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: เมื่อนกักีฬามีอาการเจ็บป วย เชน ไข หวัด หรอืไข หวัดใหญ ควรตองปรึกษาแพทย กอนใชยาเสมอ เน่ืองจากยาท่ีนกักีฬาซื้อใชเองอาจมีสวนประกอบของสารตองหามผสมอยู

คําถาม: ผูฝึกสอน แพทย  หรือบุคคลอื่นๆ อาจถกูลงโทษได หากชวยเหลือหรือสนับสนุนใหนักกีฬากระทําการละเมิดกฎการตอตานการใชสารตองหาม
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: การสนบัสนุนหรือการชวยนกักีฬาใหใชสารตองหามหรือวิธีการตองหาม
ถือวาละเมิดกฏการตอตานการใชสารตองหามอยางรายแรงและจะถูกลงโทษตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฏการตอตานการใชสารตองหามโลก (World Anti-Doping Code)

คําถาม: เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) จะตองแจงนักกีฬาใหทราบกอนวาจะมีการดําเนินการเก็บตัวอยาง
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ตามประมวลกฎการตอต านการใชสารตองหามโลก (World Anti-Doping Code) การเก็บตัวอยางจะไมมีการแจงใหทราบลวงหนา
ซึ่งหมายความวาเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) สามารถดําเนินการเก็บตัวอยางไดทุกท่ีและควรเกิดขึน้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม

คําถาม: เมื่อตัวอยางไดถูกปิดสนิทและการกรอกเอกสารการเก็บตัวอยางเสร็จสิ้นสมบูรณแลว หากมีการกระทําใด ๆ เพ่ือพยายามเปิด ทําใหปนเป้ือน
หรือแทรกแซงทําให เกิดความเสียหายกับตัวอยาง ยอมปรากฏการกระทําน้ันๆ ให เห็นอยางชัดเจนได
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: นกักีฬาควรมั่นใจวาตัวอยางของพวกเขาจะไมถูกดัดแปลงได นอกจากน้ี หองปฏิบัติการจะรายงานข อสงสัยใด ๆ
ท่ีเก่ียวกับความสมบูรณของตัวอยางกอนการตรวจวิเคราะหเสมอ

คําถาม: นักกีฬาสามารถปฏิเสธการใหตัวอยางได ในกรณีท่ีไมวาง
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ตามประมวลกฏการตอต านการใชสารตองหามโลก (World Anti-Doping Code) หากนกักีฬาปฏิเสธการใหตัวอยางหลังจากไดรับการแจงแลว
เขาตองใหคําอธิบายถึงการปฏิเสธบนแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ และแจงผูท่ีเก่ียวของของเขาโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเป็นไปได

คําถาม: นักกีฬาสามารถรองขอใหผูฝึกสอนติดตามไปยังสถานีควบคุมสารตองหามได
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: นกักีฬาทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีตัวแทนติดตามเขาไปยังสถานีควบคุมสารตองหามได

คําถาม: นักกีฬาตองใชอุปกรณเก็บตัวอยางท่ีไดเลือกไวแลว แมวามันอาจจะถกูดัดแปลงหรือดสูกปรก นักกีฬาก็ไมสามารถขอเปลี่ยนได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: นกักีฬาควรเลือกของอุปกรณเก็บตัวอยางท่ีปิดสนิท หากนกักีฬาไมพอใจชุดตรวจอันเดิมท่ีเลือก นกักีฬามีสิทธิท่ี์จะขอเลือกอุปกรณชุดใหมได

Thai
wada-ama.org

1/4Please 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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คําถาม: นักกีฬาตองแจงแพทยกอนการรักษาเสมอ วาตนเองเป็นนักกีฬาท่ีอยูภายใตการควบคุมสารตองหามและแพทยไมควรจายยาหรือใชวิธีการรักษาท่ีเป็นขอหาม
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: มันเป็นสิ่งสําคัญท่ีแพทยผูทําการรักษานกักีฬา จําเป็นตองรูถึงขอหามของการใชสารและวิธีการตองหาม
รวมถึงกระบวนการขออนุญาตใชสารหรือวิธีการตองหามเพ่ือการรักษา (TUE) หากมีความจําเป็น

คําถาม: หากนักกีฬาไมสามารถใหตัวอยางปัสสาวะไดตามจํานวนท่ีกําหนด คุณสามารถใหตัวอยางเลือดเพ่ิมเติมลงไปในตัวอยางปัสสาวะของคุณได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: หากคุณไมสามารถใหตัวอยางปัสสาวะไดตามปริมาณท่ีกําหนด ตัวอยางปัสสาวะท่ีไดมานั้นจะถูกปิดผนึกและบันทึกปริมาณไว และเมื่อคุณพรอม
คุณจะตองปัสสาวะตอไปจนกวาจะปัสสาวะไดปริมาณท่ีตองการ

คําถาม: นักกีฬาสามารถใชยาท่ีรับจากคนท่ีไวใจไดเสมอ แมนักกีฬาจะไมทราบวายาน้ันมีสวนประกอบอะไรบาง
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: เป็นหนาท่ีของนกักีฬาท่ีจะตองทราบและรับผิดชอบกับทุกสิ่งท่ีไดรับเขาสูรางกาย
การใชยาโดยไมทราบถึงสวนประกอบของอาจสงผลใหการตรวจวิเคราะห พบสารตองหามได  รวมท้ังยังเป็นอันตรายตอสุขภาพของนกักีฬาดวย

คําถาม: หากเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) มาเก็บตัวอยางในชวงเวลานอกการแขงขันท่ีบานของนักกีฬา นักกีฬาสามารถออกจากหองเพ่ือไปหาเครื่องด่ืมตามลําพังไดหรือไม?
คําตอบ: ไมได
คําอธบิาย: ในกระบวนการเก็บตัวอยาง นกักีฬาไมสามารถอยูตามลําพังไดจนกวากระบวนการจะเสร็จสิ้น หากตองการออกจากหองใหแจงเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม
เขาจะไปกับคณุ

คําถาม: หากนักกีฬาใหตัวอยางนอกชวงเวลาการแขงขันไปแลวในสัปดาหน้ี กวานักกีฬาจะถูกเก็บตัวอยางครั้งตอไปคงใชเวลาอีกหลายสัปดาห?
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: การใหตัวอยางครั้งตอไปสามารถเกิดขึน้ไดอีกภายในสัปดาหหนา พรุงน้ี หรือแมกระท่ังภายในไมก่ีชั่วโมงขางหนา
เพ่ือปองกันไมใหนกักีฬาใชสารตองหามหลังไดรับการตรวจไปแลวก็ตาม

คําถาม: หากเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) ไมไดแสดงบัตรประจําตัว นักกีฬาสามารถปฏิเสธการใหตัวอยางได
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) ตองแสดงบัตรเพ่ือยืนยันวามีอํานาจในการตรวจหาสารตองหามในแตละครั้งได หากไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมา
นกักีฬาสามารถทําการเขียนรายงานเป็นลายลักษณอักษรไวในแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ และแจงเหตุท่ีเกิดขึน้ไปยังสมาคมกีฬา หรือสหพันธกีฬาท่ีเก่ียวของทันที

คําถาม: บุคคลซึ่งรับตัวอยาง ณ หองปฏิบัติการสามารถทราบถึงตัวตนของนักกีฬาได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ขอมูลสวนตัวของนกักีฬาจะไมถูกเปิดเผยตอหองปฏิบัติการ ยกเวนชนิดกีฬา/ประเภทกีฬา/เพศ/สหพันธ กีฬา/และวันเดือนปีท่ีเก็บตัวอยางเทานั้น

คําถาม: TUE ยอมาจากอะไร
คําตอบ: a. Therapeutic Use Exemption
คําอธบิาย: นกักีฬาระดับนานาชาติควรสงแบบฟอรม TUE ไปยังสหพันธ กีฬานานาชาติของพวกเขา
และนกักีฬาระดับชาติควรสงฟอรมของตนใหแกองคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติของตนเอง โดย TUE จะไดรับอนุญาติใหใชกับยาท่ีเฉพาะเจาะจง
เป็นไปตามปริมาณและระยะเวลาท่ีระบุไวใน TUE เทานั้น

คําถาม: รายการตองหาม (Prohibited List) จะระบุชื่อสารและวิธีการท่ีมีสถานะตองหามไว ท้ังท่ีหามใชในชวงเวลาการแขงขันและนอกชวงเวลาการแขงขัน
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: รายการสารตองหามมีการปรับปรุงทุกปี โดยคณะผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ จากท่ัวโลก ทําเนียบสารตองหามของแตละปีจะถูกประกาศใชในวันท่ี 1 มกราคมของทุกปี
นกักีฬาทุกคนควรตรวจสอบใหแนใจวาพวกเขามีความตระหนกัถึงขอมูลลาสุดของทําเนียบสารตองหาม ซึ่งจะปรากฏอยูบนเว็บไซตของ WADA – www.wada-ama.org

คําถาม: ถึงแมวานักกีฬาท่ีบาดเจ็บหรือไมไดรวมแขงขัน นักกีฬายังคงมีหนาท่ีแจงขอมูลถ่ินท่ีอยูของตัวเองในระบบ (Whereabout Information)
ใหองคกรกีฬาท่ีเก่ียวของกับสารตองหามทราบ เพราะบางกรณีพวกเขาอาจจะเขาเก็บตัวอยางตามสถานท่ีน้ันๆได
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: ในฐานะนกักีฬา คุณตองสงขอมูลรายงานถ่ินท่ีอยู (Whereabout Information) แมวาคุณจะไมมีการแขงขันเน่ืองจากบาดเจ็บหรือป วย
เพ่ือใหองคกรตอตานการใชสารตองหามสามารถดําเนินการเก็บตัวอยางนอกชวงเวลาการแขงขันไดตลอดเวลา

คําถาม: ในระหวางการแขงขัน นักกีฬาท่ีเป็นผูเลนสํารองก็สามารถถูกตรวจหาสารตองหามได
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: เพียงแคนกักีฬามีชื่ออยูในทีม นกักีฬาก็อาจถูกสุมใหตัวอยางได โดยไมคํานึงวาจะลงแขงขันหรือไมก็ตาม

คําถาม: หากผลการวิเคราะหพบสารตองหาม นักกีฬามีสิทธิในขอใดดังตอไปน้ี
a. ขอตรวจยืนยันผลตัวอยางขวด B
b. เขารวมหรือแตงต้ังตัวแทนเป็นพยานในการเปิดตัวอยางขวด B
c. รองขอสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ
d. ถกูทุกขอ

คําตอบ: d. ถกูทุกขอ
คําอธบิาย: ประมวลกฏตอตานการใชสารตองหามโลกมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนกักีฬาไดมั่นใจวาไดรับความเคารพในสิทธิของเขาอยางถูกตอง

คําถาม: รายการตองหาม (Prohibited List) มีการปรับปรงุบอยแคไหน?
a. เดือนละครั้ง
b. อยางนอยปีละครั้ง
c. กอนการแขงขันกีฬาโอลิมปิกเกมสและพาราลิมปิกเกมส
d. ไมมีการปรับปรงุเลย

คําตอบ: b. อยางนอยปีละครั้ง
คําอธบิาย: ทําเนียบสารตองหามมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยคณะผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศและทําเนียบสารตองหามท่ีมีการปรับปรุงนั้นจะมีผลบังคับใชวันท่ี 1
มกราคมของทุกปี
นกักีฬาทุกคนควรแนใจวาพวกเขามีความตระหนกัมากท่ีสุดในการท่ีอัพเดทขอมูลท่ีเก่ียวของกับทําเนียบสารตองหามท่ีสามารถใชไดบนเว็บไซตขององคกรตอตานการใชสารตองหามโลก
(WADA) - www.wada-ama.org
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คําถาม: เมื่อนักกีฬาไดรับการแจงวาจะตองใหตัวอยาง นักกีฬาจะตองไปรายงานตัวท่ีสถานีควบคุมสารตองหามในทันทีใชหรือไม?
a. ใช 
b. ไมใช  นักกีฬามีเวลาไปรายงานตัวภายใน 1 ชั่วโมง
c. สามารถไปรายงานตัวเมื่อใดก็ได หากนักกีฬาพรอมท่ีจะไป
d. ไมใช  นักกีฬามีเวลาไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง

คําตอบ: a. ใช 
คําอธบิาย: เมื่อนกักีฬาไดรับการแจงจากเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO) หรือเจาหนาท่ีติดตามนกักีฬา (Chaperone) เก่ียวกับการเก็บตัวอยาง
นกักีฬาจะตองไปรายงานตัวท่ีสถานีควบคุมสารตองหามทันทีหลังจากท่ีไดรับแจง เวนแตมีเหตุผลท่ี สมควร อยางไรก็ตาม
นกักีฬาจะไดรับการติดตามจากเจาหนาท่ีตลอดเวลาจนกวาจะเสร็จกระบวนการ

คําถาม: หากนักกีฬาถูกลงโทษหามเขารวมการแขงขันในชนิดกีฬาท่ีตนเองเลนอยู นักกีฬาคนน้ันสามารถเขารวมแขงขันกีฬาชนิดอื่นไดหรือไม?
คําตอบ: ไมได
คําอธบิาย: หากนกักีฬาถูกลงโทษหามเขารวมการแขงขันกีฬาเน่ืองจากละเมิดตอกฎตอตานการใชสารตองหาม ( ADRV ) ในระหวางการถกูลงโทษ
นกักีฬาไมสามารถเขารวมการแขงขันกีฬาใดๆ หรือมีสวนรวมในกิจกรรมของกีฬาอื่นๆไดไมวาจะเป็นในระดับใดก็ตาม

คําถาม: ถาฉนัถูกตรวจพบสารตองหามในประเทศของฉนั ฉนัก็ยังสามารถเขารวมการแขงขันในประเทศอื่นๆได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ถาคณุละเมิดกฎตอต านการใชสารตองหาม ( ADRV ) ในประเทศของคณุ จะมีการบันทึกข อมลูของคณุ และสงข อมลูของคณุไปยัง WADA ดังนั้น
ในระหวางชวงเวลาท่ีคุณถูกลงโทษ คุณจะไมไดรับสิทธิใ์หเขารวมการแขงขันอื่นใด และจะไมสามารถเขารวมการแขงขันในประเทศอื่นไดเลย

คําถาม: หากนักกีฬารับประทานอาหารเสริมท่ีมีสวนผสมของสารตองหาม จะถือเป็นการละเมิดกฏตอตานการใชสารตองหาม ใช หรือไม
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: ภายใตกฎการตอต านการใชสารตองหามทางการกีฬา เมื่อนกักีฬาถูกตรวจพบสารหรือวิธีการตองหามในรางกาย นกักีฬาจะตองรับผิดชอบตอสิ่งท่ีตรวจพบนั้น
ไมวานกักีฬาจะเจตนาใชหรือไมเจตนาก็ตาม อีกท้ัง นกักีฬาควรจะระมัดระวังเป็นอยางยิ่งในการรับประทานยา อาหารเสรมิ หรือแมกระท่ังการรับประทานอาหาร
(โดยเฉพาะเน้ือสัตวในบางประเทศ )

คําถาม: ใครเป็นผูพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต กรณีท่ีนักกีฬาย่ืนขออนุญาตใชสารตองหามเพ่ือการรักษา(TUE) ?
a. คณะกรรมการของนักกีฬา
b. กลุมของผูเชี่ยวชาญท่ีทํางานใหกับระดับชาติ/ นานาชาติและสหพันธกีฬานานาชาติ
c. คณะกรรมการการแพทย
d. ประธานสหพันธกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ

คําตอบ: c. คณะกรรมการการแพทย
คําอธบิาย: หลังจากสงคํารองขออนุญาตใชสารหรือวิธีการตองหามเพ่ือการรักษา (TUE) ให กับองค กรตอต านสารตองหามแหงชาติแล วจะมีคณะกรรมการการแพทย  (TUEC)
ท่ีเป็นผูพิจารณาการอนุญาตหรือไมอนุญาต

คําถาม: หากคุณเคารพในกีฬาและอยากเป็นนักกีฬาท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีคุณสามารถท่ีจะเป็นได คุณจําเป็นตอง...
a. ร

ู
ไว วา ชัยชนะคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

b. ทําอยางไรก็ไดเพ่ือใหตัวคุณเองไดเปรียบคนอื่นมากท่ีสุด
c. จําไว วา หากเกิดขอผิดพลาด มันคือความผิดของคณุเอง
d. ไมมีข อใดถกู

คําตอบ: d. ไมมีข อใดถกู
คําอธบิาย: การฝึกซอมอยางหนกั ท
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จากความผิดพลาด เป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะทําใหคุณกลายเป็นนกักีฬาท่ีดีท่ีสุด อยางไรก็ตามชัยชนะไมใชท้ังหมดของกีฬา

เราตองเคารพกฏกติกาของกีฬา ใหไดมาซึงชัยชนะท่ีขาวสะอาด โดยปราศจากสารตองหามและเลนกีฬาดวยจิตวิญญาณของนกักีฬาอยางแทจริง

คําถาม: นักกีฬาทุกๆคนมีสิทธิท่ี์จะแขงขันกันดวยความใสสะอาดปราศจากสารตองหาม นักกีฬาท่ีใชสารหรือวิธีการตองหาม จึงถือเป็นการโกง
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: เมื่อนกักีฬาโกงแลวจะทําใหนกักีฬาคนนั้นก็หมดโอกาสท่ีจะเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ
การละเมิดกฏการตอต านการใชสารตองหามก็เปรยีบเสมือนการละเมิดกฏของการแขงขันกีฬา
ซึ่งนกักีฬาทุกๆคนไดยอมรับเง่ือนไขดังกลาวและเขารวมการแขงขันอยางขาวสะอาดต้ังเริ่มเลนกีฬาแลว

คําถาม: ใครเป็นผูมีอํานาจในการดําเนินการเก็บตัวอยางเลือดในนักกีฬา?
a. เจาหนาท่ีเก็บตัวอยางเลือด (BCO)
b. เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหาม (DCO)
c. เจาหนาท่ีติดตามนักกีฬา (Chaperone)
d. ถกูทุกขอ

คําตอบ: a. เจาหนาท่ีเก็บตัวอยางเลือด (BCO)
คําอธบิาย: เจาหนาท่ีเก็บตัวอยางเลือด (BCO) ท่ีไดรับการฝึกอบรมและผานการคัดเลือกจากองคกรตอตานการใชสารตองหาม(ADO)
จะถูกแตงต้ังใหทําหนาท่ีเก็บตัวอยางเลือดในนกักีฬา

คําถาม: หลังจากท่ีนักกีฬาไดใหตัวอยางเรียบรอยแลว (ไมวาจะเป็นตัวอยางเลือดหรือตัวอยางปัสสาวะ)
ตัวอยางดังกลาวสามารถเก็บรักษาและอาจถูกนํากลับมาตรวจวิเคราะหซํ้าไดภายในระยะเวลาก่ีปี?

a. ระยะเวลาไมจํากัด
b. 10 ปี
c. 2 ปี
d. ไมสามารถเกบ็ไว ไดเลย

คําตอบ: b. 10 ปี
คําอธบิาย: ตัวอยางท้ังหมดจะถูกเก็บรักษาไวไดนานถึง 10 ปี และสามารถนาํกลับมาวิเคราะหใหมได ซึ่งบางสารท่ีตรวจอาจไมพบในขณะน้ี แตอาจจะมาตรวจพบได ในภายหลัง
นั้นหมายถึงนกักีฬาจะถูกลงโทษยอนหลังต้ังแตวันท่ีเก็บตัวอยาง รวมถึงยกเลิกผลการแขงขันท่ีผานมาท้ังหมดดวย

คําถาม: การตรวจพบสารตองหามในรางกายของนักกีฬา เป็นเพียงทางเดียวท่ีทําใหนักกีฬาถูกดําเนินการลงโทษได
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: การตรวจพบสารตองหามในรางกายของนกักีฬา เป็นเพียงแค 1 ใน 10 ข อ ของการละเมิดกฏตอต านการใชสารตองหาม (ADRVs)
การปฏิเสธหรอืไมใหความรวมมือในกระบวนการเก็บตัวอยาง การมีสารตองหามไว ในครอบครอง หรือเป็นผูสมรูรวมคิด และเป็นผูจัดใหมีการใชสารตองหาม
ซึ่งเหลาน้ีเป็นสวนหน่ึงของการละเมิดกฏตอตานการใชสารตองหามท่ีสามารถทําใหนกักีฬาถูกลงโทษได
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คําถาม: นักกีฬาจะถูกลงโทษ หากรวมมือกับผูฝึกสอน แพทย  หรือบุคคลอื่นๆ เพ่ือกระทําการละเมิดกฏตอตานการใชสารตองหาม
คําตอบ: ใช 
คําอธบิาย: การกระทําดังกลาวเป็นการละเมิดกฏตอตานการใชสารตองหาม (ADRVs) ท่ีสามารถทําใหนกักีฬาถูกลงโทษได
นกักีฬาอาจจะถูกถอดถอนดวยเหตุอันเน่ืองมาการเป็นผูจัดใหมีการใชสารตองหาม

คําถาม: หากอาหารเสรมิไดผานมาตรฐานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคณุภาพแลว (QC) มั่นใจไดเลยวาอาหารเสริมเหลาน้ันไมมีสวนประกอบของสารตองหามอยูเลย ใช หรือไม
คําตอบ: ไมใช 
คําอธบิาย: ไมมีทางใดท่ีจะรับประกันไดวาผลิตภัณฑอาหารเสริมนั้นปราศจากสารตองหาม เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑเหลาน้ีไมไดมีการควบคุมท่ีถูกตอง
และไมมีองคกรใดสามารถรับประกันวาผลิตภัณฑอาหารเสริมและสวนประกอบตางๆนั้นปลอดภัย ดังนั้นการบริโภคอาหารใหครบ 5 หม


ู

ตามหลักโภชนาการจึงเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชวยพัฒนาศักยภาพของนกักีฬา
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