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ຄໍາຖາມ: ຂອ້ຍຈະຮຸ້ໃດ້ແນວໃດ້ວາ່ ສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ໄດ້ ຫຼ ືບໍ່ໄດ້?
ຕອບ: ສານນັ້ນປອດໄພ ຖ້າຫາກວາ່ ຢານັ້ນບໍ່ໄດ້ມສີວ່ນປະກອບດ້ວຍສານຕອ້ງຫາ້ມທີ່ກຳນົດໃວໃ້ນລາຍການ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເມ ືອ່ໃດກຕໍາມທ ີເ່ຈ ົາ້ຕອ້ງການ ຫຼ ືຈຳເປນັທ ີຕ່ອ້ງໃຊຢ້າ ໃຫກ້ວດສອບເບ ີງ່ລາຍສານ ແລະ ວທິກີານຕອ້ງຫາ້ມ
ຫາກບ ໍແ່ນໃຈໃຫປ້ກືສາແພດທີຮ່ກັສາ ແລະ ສອບຖາມຂໍມູ້ນເພ ີມ່ເຕມິ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຍງັສາມາດເບ ີງ່ລາຍການສານຕອ້ງຫາ້ມໄດທ້ ີ ່ເວບັໄຊ ໌WADA, ຫຼື
ໃນເວບັໄຊຂ໌ອງອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມລະດບັຊາດ (National Anti-Doping Organization- NADO) ຫຼ ືຈາກສະຫະພນັກລິາສາກນົ
(Internation Federation-IF) ນອກຈາກນ ີ ້ເຈ ົາ້ຍງັສາມາສອບຖາມກບັ NADO ຫຼ ືIFເພ ືອ່ສອບຖາມຂໍມູ້ນເພ ີມ່ເຕມີ

ຄໍາຖາມ: ເຈົາ້ຮູ້ແນວໃດວາ່ ອາຫານເສມີສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫຼ ືບໍ່? ທີ່ເຈົາ້ໃຂ ້ແມນ່ປອດໄພ
ຕອບ: ເຈົາ້ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວາ່ ອາຫານເສມີສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ຄໍາອະທບິາຍ: ຜະລດິຕະພນັອາຫານເສມີບ ໍໄ່ດຮ້ບັການຄວບຄຸມກວດກາຢາ່ງແຂມ້ງວດ, ດັງ່ນ ັນ້ ຈ ືງ່ບ ໍສ່າມາດຢັງ້ຢນືໄດວ້າ່
ສວ່ນປະກອບທຸກຊະນດິຢູໃ່ນອາຫານເສມິປອດໄພ, ການໃຊອ້າຫານເສມີແມນ່ເປນັຄວາມສຽ່ງຂອຕວົເຈ ົາ້ເອງ,
ຖາ້ຫາກຂໍຄ້ວາມບອກຄຸນລກັສະນະ ສບັພະຄຸນເກນີຄວາມຈ ີງ່, ມນັຕອ້ງມສີວ່ນປະກອບສານຕອ້ງຫາ້ມໃນກລິາແນນ່ອນ.

ຄໍາຖາມ: ຂອ້ຍສາມາດຖືກກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ ຫຼ ືບໍ່?
ຕອບ: ໄດ້ ນັກກິລາທຸກຄົນອາດຖືກກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້ທັງໝດົ
ຄໍາອະທບິາຍ: ກດົຕ ໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມມຜົີນບງັຄບັໃຊກ້ບັນກັກລິາທຸກຄນົ, ກລິາທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກປະເທດ ດັງ່ນ ັນ້,
ນກັກລິາທຸກຄນົຈ ືງ່ອາດຖກືກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດທ້ງັໝົດ.

ຄໍາຖາມ: ຖ້າຫາກຂອ້ຍຖືກຈບັໄດ້ວາ່ນຳໃຊ້ສານຕອ້ງຫາ້ມ, ຂອ້ຍຈະຖືກລົງໂທດແບບໃດ?
ຕອບ: ມກີານລົງໂທດ ເລີ່ມແຕກ່ານຕກັເຕອືນ ຈນົເຖີງຫາ້ມແຂງ່ຂນັຕະຫອຼດຊີວດິ
ຄໍາອະທບິາຍ: ບດົລງົໂທດອາດໄດແ້ກກ່ານຍກົເລກີຜົນການແຂງ່ຂນັ, ການຕດັສດິເຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂນັໃນທຸກປະເພດກລິາ,
ບດົລງົໂທດໂດຍການປບັໄໝ ແລະ ການກະທຳກຽ່ວກບັການລະເມດີກດົລະບຽນສານຕອ້ງຫາ້ມ,
ໂດຍທງັໝົດນ ີຂ້ ືນ້ຢູກ່ບັຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງການກະທຳຜດິ.

ຄໍາຖາມ: ຄູຝກຶ ຫຼ ືແພດ ຂອງນັກກິລາ ສາມາດຖືກລົງໂທດໄດ້ ຫຼ ືບໍ່?
ຕອບ: ໄດ້, ນັກກິລາທຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທັງໝດົທີ່ຕດິຕາມນັກກິລາອາດຖືກລົງໂທດດ້ວຍກັນ.
ຄໍາອະທບິາຍ: ພາຍໄດກ້ານປະມວນກດົຕ ໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ ນກັກລິາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີຕ່ດິພນັກບັນກັກລິາ
ອາດຖກຶລງົໂທດຫາກມກີານລະເມດີກດົຕ ໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ, ບຸກຄະລາກອນທີຕ່ດິພນັກບັນກັກລິາ ໝາຍເຖງິ ຄູຝກື, ຜູ້ບລໍຫິານທມິ,
ຕວົແທນທມິງານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ຫຼ ືເຈ ົາ້ໜ້າທ ີປ່ະຖມົພະຍາບານທ ີເ່ຮດັວຽກຮວ່ມກນັ ຫຼ ືຕດິຕາມນກັກລິາທ ີເ່ຂົາ້ຮວ່ມ ຫຼື
ກຽມເຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂນັ.

ຄໍາຖາມ: ໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫາກມກີານກວດພົບສານຕອ້ງຫາ້ມໃນຮ່າງກາຍຂອງນັກກິລາ?
ຕອບ: ນັກກິລາ
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍສ່ານທ ີກ່ວດພບົໃນຮາ່ງກາຍຂອງຕນົເອງໃນທຸກໆກລໍະນ,ີ
ເວ ັນ້ແຕຈ່ະມກີານໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມໂດຍບ ໍໄ່ດຕ້ ັງ້ໃຈ ຫຼ ືຜູ້ທ ີເ່ອາົສານໃຫນ້ ັນ້ບອກວາ່ສານນັນ້ປອດໄພ,
ແບບນ ີເ້ອ ີນ້ວາ່ຫຼກັການຮບັຜດິຊອບຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ຫາກນກັກລິາບ ໍແ່ນໃ່ຈ 100%ກຽ່ວກບັສວ່ນປະກອບ ຫຼ ືບ ໍເ່ຂົາ້ໃຈກຽ່ວກບັສະຖານະຂອງສານ
ນກັກລິາກບໍ ໍຄ່ວນໃຊສ້ານນັນ້ກອ່ນຕອ້ງໄດກ້ວດສອບລາຍການສານຕອ້ງຫາ້ມ ກບັສະຫະພນັກລິາສາກນົ (IF) ຫຼື
ອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມແຫງ່ຊາດ (NADO)

ຄໍາຖາມ: ແພດຈະຕອ້ງເຮັດແນວໃດ ຫາກຈຳເປັນຕອ້ງໃຊ້ຢາບາງຢ່າງແກ່ນັກກິລາເພື່ອປິ່ນປົວ?
ຕອບ: ແພດຕອ້ງກວດເບີ່ງວາ່ ຢານັ້ນມສີວ່ນປະກອບສານຕອ້ງຫາ້ມ ຫຼ ືບໍ່
ຄໍາອະທບິາຍ: ແພດຄວນກວດສອບວາ່ຢານັນ້ ມສິວ່ນປະກອບສານຕອ້ງຫາ້ມບ ໍ,່ ຫາກຢານັນ້ມສີວ່ນປະກອບສານຕອ້ງຫາ້ມ ແລະ
ບ ໍມ່ທີາງເລອືກອ ືນ່ທ ີຈ່ຳເປນັຕອ້ງໄດໃ້ຊຢ້ານຮີກັສາ, ນກັກລິາກຕໍອ້ງໄດຂ້ອໍະນຸຍາດນຳໃຊຢ້າທ ີມ່ສີວນສານຕອ້ງຫາ້ມເພືອ່ຮກັສາ,
ພອ້ມທງັເອາົຫຼກັຖານເອກະສານເພືອ່ຢັງ້ຢນືການຮກັສາ, ເພາະວາ່ ແພດບ ໍຮູ່ທ້ງັໝົດກຽ່ວກບັຂະບວນການນ ີ,້ ດັງ່ນ ັນ້
ຈ ືງ່ສຳຄນັທ ີສຸ່ດທ ີເ່ຈ ົາ້ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫແ້ພດຮູວ້າ່ ເຈ ົາ້ເປນັນກັກລິາ ແລະ ເຈ ົາ້ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົຕ ໍຕ່າ້ນການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ

ຄໍາຖາມ: ຄູຝກື, ແພດ ຫຼ ືບຸກຄົນອືນ່ ສາມາດຕດິຕາມໄປຫອ້ງກວດສາສານກະຕຸນ້ນຳຂອ້ຍໄດ້ບໍ່?
ຕອບ: ໄດ້
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາມສີດິໃຫບຸ້ກຄນົອ ືນ່ເຊ ັນ່: ພໍແ່ມ,່ ຄູຝກຶ, ແພດ ຫຼ ືເຈ ົາ້ໜ້າທ ີປ່ະຈຳທມິ
ຕດິຕາມໄປຍງັສະຖານທ ີກ່ວດກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ ້ຖາ້ຫາກກັກລິາຕອ້ງການ,
ນກັກລິາທຸກຄນົທ ີຍ່ງັເປນັເຍາົວະຊນົຄວນມຜູີ້ຕດິຕາມໄປຍງັສະຖານທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ ຖາ້ຫາກບ ໍມ່ຜູີ້ຕດິຕາມໄປນຳ,
ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມອາດເລອືກບຸກຄນົເປນັຕວົແທນໄປຕດິຕາມພອ້ມກນັກບັນກັກລິາ, ນອກຈາກນ ີ ້ນກັກລິາຍງັສາມາດໃຫມ້ຜູີ້ຊວ່ຍ
ຫຼ ືນາຍແປພາສາກໄໍດ ້ຫາກຈຳເປນັ

Lao
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1/2Please 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: ແມນ່ໃຜ ທີ່ຖືກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນການໃນການໃຫກ້ວດສານຕອ້ງຫາ້ມ?
ຕອບ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ ທີ່ສາມາດສະແດງບັດປະຈຳຕວົ ແລະ ຫຼກັຖານ
ການຂອໍະນຸຍາດຈາກອງົການຕາ້ນການໃຊ້ສານຕອ້ງຫາ້ມ
ຄໍາອະທບິາຍ: ສະເພາະເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄູມສານຕອ້ງຫາ້ມທ ີໄ່ດຜ່້ານການຮບັຮອງເທົາ່ນ ັນ້
ຈ ືງ່ສາມາດດຳເນນີຂະບວນການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ,້ ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີດ່ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດພ້ສູິດວາ່ຕນົເອງເປນັເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄູມສານຕອ້ງຫາ້ມ ແລະ
ອງົການຕໍຕ່າ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມອະນຸຍາດໃຫເ້ຂົາ້ດຳເນນີກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ

ຄໍາຖາມ: ການໃຊ້ສານຕອ້ງຫາ້ມຈະມຜີົນກະທົບຕໍກ່ານຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງນັກກິລາ ແມນ່ ຫຼ ືບໍ່?
ຕອບ: ແມນ່ ການໃຊ້ສານຕອ້ງຫາ້ມອາດສົງ່ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍກ່ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງທ່ານ
ຄໍາອະທບິາຍ: ການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມອາດມຜົີນຂາ້ງຄຽງຫຼາຍຢາ່ງ, ເຊ ີງ່ໜ່ືງຢາ່ງທ ີສ່ຳຄນັກຄໍ:ືການສົງ່ຜົນກະທບົຕາໍການຂະຫຍາຍໂຕ
ແລະ ການພດັທະນາການທາງຮາ່ງກາຍຂອງນກັກລິາ ຜົນຂາ້ງຄຽງອ ືນ່ໆທງັໝົດທ ີມ່ໃີຫໃ້ນຕວົເລອືກ ຖວືາ່ຖກືຕອ້ງເຊ ັນ່ດຽວກນັ,
ດວ້ຍເຫດຜົນນ ິ ້ຈ ືງ່ມກີານຫາ້ມໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ
ໂດຍສວ່ນໜ່ືງເປນັເພາະວາ່ສານຕອ້ງຫາ້ມອາດເຮດັໃຫເ້ກດິຜັນເສຍຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕໍສຸ່ຂະພາບ.

ຄໍາຖາມ: ຂອ້ຍສາມາດປະຕເິສດຕໍກ່ານເຂົາ້ກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້ບໍ່?
ຕອບ: ບໍ່ໄດ້
ຄໍາອະທບິາຍ: ນກັກລິາບ ໍສ່າມາດປະຕເິສດຕໍກ່ານເຂົາ້ກວດສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ ້
ການປະຕເິສດຈະມໂີທດແບບດຽວກນັກບັກລໍະນທີ ີກ່ວດພບົສານຕອ້ງຫາ້ມເຊ ັນ່: ອາດຖກືຕດັສດິໃນການເຂົາ້ຮວ່ມການແຂງ່ຂນັກລິາທງັໝົດ,
ດວ້ຍເຫດນ ີ ້ນກັກລິາທ ີໃ່ຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມອາດໃຊວ້ທິຫຼີບົຫຼກີ ດວຍ້ການປະຕເິສດບ ໍເ່ຂົາ້ຮວ່ມກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ

ຄໍາຖາມ: ຂອ້ຍສາມາດຊອກຫາຂອ້ຍມນູທີ່ເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບສານຕອ້ງຫາ້ມໄດ້ຢຸ່ໃສ?
ຕອບ: ສະຫະພັນກິລາສາກົນ, ອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມແຫງ່ຊາດ, ອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ
ຄໍາອະທບິາຍ: ສະຫະພນັກລິາສາກນົ, ອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມແຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການຕາ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມລະດບັພາກພືນ້.
ຄະນະກຳມະການໂອແລມປກິແຫງ່ຊາດ ແລະ ສະຫະພນັກລິາແຫງ່ຊາດສາມາດໃຫຂ້ໍມູ້ນແກນ່ກັກລິາ
ກຽ່ວກບັການຄວບຄຸມການໃຊສ້ານຕອ້ງຫາ້ມ ລວມເຖງີການຕອບຂໍຊ້ກັຖາມກຽ່ວກບັລາຍການສານຕອ້ງຫາ້ມ ການສົງ່ເອກະສານຫຼກັຖານ
ແລະ ການຂອໍະນຸຍາດສຳລບັການໃຊຢ້າທ ີມ່ສີວ່ນປະກອບສານຕອ້ງຫາ້ມເພືອ່ການຮັກັສາ, ນອກຈາກນ ິ ້ອງົການຕໍຕ່າ້ນສານຕອ້ງຫາ້ມໂລກ,
ກແໍມນ່ແຫຼງ່ຂໍມູ້ນທ ີສ່ຳຄນັໃນການສກຶສາຂໍມູ້ນ.

ຄໍາຖາມ: ການກວດສານຕອ້ງຫາ້ມມຂີັນ້ຕອນຫຍັງແດ່?
ຕອບ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ ( DCO) ແຈງ້ວາ່ ຂອ້ຍຕອ້ງມາເກັບຕວົຢ່າງ
ຄໍາອະທບິາຍ: ເມ ືອ່ເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັເລອືກໃຫເ້ຂົາ້ສູຂ່ະບວນການຄວບຄຸມກວດສານຕອ້ງຫາ້ມ ເຈ ົາ້ໜ້າທ ີຄ່ວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມຈະແຈງ້ໃຫເ້ຈ ົາ້ຮູ ້
ແລະ ເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດເ້ດນີທາງໄປຫາຫອ້ງກວດສານຕອ້ງຫາ້ມກບັເຈ ົາ້ໜ້າທ ີ,່ ເຈ ົາ້ຈະໄດຂ້ຽນຂມູໍນໃສເ່ອກະສານທ ີທ່າງເຈ ົາ້ໜ້າທ ີກ່ຽມໄວ ້ແລະ
ເລອືກເອາົຊຸດເກບັຕວົຢາ່ງ (ກອ່ງບນັຈຸ 2 ກອ່ງ ແລະ ຈອກ 1 ອນັ) ຈາກນັນ້ ເຈ ົາ້ຕອ້ງເຂົາ້ໄປຫອ້ງນຳ້ເພ ືອ່ເອາົຕວົຢາ່ງ (ນ້າໍຍຽ່ວ)ໃຫເ້ຈ ົາ້ໜ້າທ ີ ່
ເຊ ີງ່ຂະບວນການຕອ້ງແມນ່ຢູເ່ຊ ີງ່ໜ້າກບັເຈ ົາ້ໜ້າທ ີ ່ທີເ່ປນັເພດດຽວກບັເຈ ົາ້, (ເພ ືອ່ໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ຕວົຢາ່ງນ ັນ້ເປນັຂອງເຈ ົາ້ແທ)້ ໃນບາງກລໍະນ ີ
ເຈ ົາ້ອາດຈະໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂເໍກບັຕວົຢາ່ງ (ເລອືດ) ເຊ ີງ່ຈຳຕອ້ງໄດເ້ດນີທາງໄປຫາຈຸດຄວບຄຸມສານຕອ້ງຫາ້ມ, ໃສເ່ລອືດໃນຂວດທີເ່ຈ ົາ້ເລອືກ
ແລະ ຝດິຜາ ແລະ ຂຽນຂໍມູ້ນໃສເ່ອກະສານຈຳນວນໜ່ືງ, ພຽງເທົາ່ນ ີກ້ສໍຳເລດັນະບວນການ. ງາ່ຍໆແບບກບັນບັເລກ 1-2-3
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2/2Please 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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