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คําถาม: การควบคุมสารตองหามมีขั้นตอนอยางไร
a. เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามแจงวาฉนัตองมาเก็บตัวอยางปัสสาวะ
b. ฉนัตองสงเสนผมบางสวนไปให
c. ฉนัตองยืนเขยงปลายเทา ขณะท่ีวางขอศอกซายไวบนเขาขางขวา
d. ถกูทุกขอ

คําตอบ: a. เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามแจงวาฉนัตองมาเก็บตัวอยางปัสสาวะ
คําอธบิาย: เมื่อคุณไดรับเลือกใหเขาสูกระบวนการควบคุมสารตองหาม เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามจะมาพบคุณ
คุณจะตองเดินทางไปยังสถานีควบคุมสารตองหามพรอมกับเจาหนาท่ี คณุอาจตองกรอกเอกสารบางอยาง และคณุจะเลือกชดุทดสอบสําหรับการเก็บตัวอยาง
(กลองบรรจขุวด 2 ใบ และถวย 1 ใบ) จากนั้นคุณจะตองไปเขาหองนํ้าเพ่ือปัสสาวะใสถวย โดยอยูตอหนาใครบางคนท่ีเป็นเพศเดียวกันกับคุณ
(เพ่ือใหแนใจวาปัสสาวะนั้นเป็นของคุณ) ในบางกรณ ีคณุอาจได รับการรองขอตัวอยางเลือด โดยคุณจะตองเดินทางกลับไปยังสถานีควบคุมสารตองหาม
ใสเลือดในขวดท่ีคุณเลือก และปิดผนึก กรอกเอกสารเพ่ิมเติมอีกเล็กนอย เพียงเทาน้ีก็เสร็จเรียบรอย! งายๆ เหมือนกับการนบั 1-2-3!

คําถาม: ฉนัจะคนหาขอมูลท่ีเชื่อถือไดเก่ียวกับการตอตานการใชสารตองหามไดจากท่ีไหน
a. สหพันธกีฬาระหวางประเทศ องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ องคกรตอตานการใชสารตองหามโลก
b. อินเทอรเน็ต
c. นิตยสารเก่ียวกับการเพาะกลามหรือกีฬา
d. เพ่ือนของฉนั

คําตอบ: a. สหพันธกีฬาระหวางประเทศ องคกรตอตานการใชสารตองหามแหงชาติ องคกรตอตานการใชสารตองหามโลก
คําอธบิาย: สหพันธ กีฬาระหวางประเทศ องค กรตอต านการใชสารตองหามแหงชาติ และองค กรตอต านการใชสารตองหามระดับภมูิภาค
คณะกรรมการโอลิมปิกแหงชาติ และสหพันธการกีฬาแหงชาติ สามารถใหขอมูลแกนกักีฬาเก่ียวกับทุกแงมุมของการควบคุมการใชสารตองหาม
รวมถึงการตอบขอซักถามเก่ียวกับรายการสารตองหาม การสงเอกสารหลักฐาน และการขอยกเวนสําหรับการใชยาเพ่ือการรักษา นอกจากน้ี
องคกรตอตานการใชสารตองหามโลกก็เป็นแหลงขอมูลท่ีดีเชนกัน

คําถาม: ฉนัสามารถปฏิเสธท่ีจะเขารับการตรวจสารตองหามไดหรือไม
a. ไมได
b. ได หากฉนัตองดูแลครอบครัว
c. ได หากฉนัไมวาง
d. ได หากฉนัตองไปเรียนหนังสือ

คําตอบ: a. ไมได
คําอธบิาย: นกักีฬาไมสามารถปฏิเสธการเขารับการตรวจสารตองหามได การปฏิเสธอาจมีบทลงโทษแบบเดียวกับกรณท่ีีตรวจพบสารตองหาม เชน
อาจถูกตัดสิทธิก์ารเขารวมในการแขงกีฬาท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะนกักีฬาท่ีใชสารตองหามอาจใชวิธีหลบเลี่ยงดวยการปฏิเสธท่ีจะเขารับการตรวจ
และดังนั้นจึงไมเคยถูกจับและลงโทษ

คําถาม: การใชสารตองหามอาจสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของนักกีฬาใชหรือไม
a. ใช  การใชสารตองหามอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการเจรญิเติบโตของคณุ
b. ไม จะทําใหคุณมีสิวขึน้เยอะเทาน้ัน
c. ไม จะสงผลกระทบเมื่อคุณมีอายุมากขึน้เทาน้ัน
d. ไม จะสงผลกระทบตออวัยวะภายในเทาน้ัน

คําตอบ: a. ใช  การใชสารตองหามอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการเจรญิเติบโตของคณุ
คําอธบิาย: การใชสารตองหามอาจมีผลข างเคียงหลายประการ โดยผลขางเคียงประการหน่ึงท่ีเป็นไปไดก็คือ
การสงผลกระทบตอการเจรญิเติบโตและพัฒนาการทางรางกายของคณุ ผลขางเคียงอื่นๆ ท้ังหมดท่ีระบุไวในคําตอบท่ีเป็นไปไดถือวาถูกตองเชนกัน
ดวยเหตุน้ีจึงมีการหามใชสารตองหาม โดยสวนหน่ึงเป็นเพราะวาสารตองหามอาจกอใหเกิดผลเสียท่ีรายแรงตอสุขภาพ

คําถาม: ใครไดรับอนุญาตใหดําเนินการในกระบวนการควบคุมสารตองหาม
a. เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามท่ีสามารถแสดงบัตรประจําตัวและหลักฐานการอนุญาตจากองคกรตอตานการใชสารตองหาม
b. โคช
c. แพทย
d. เจาหนาท่ีตํารวจ

คําตอบ: a. เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามท่ีสามารถแสดงบัตรประจําตัวและหลักฐานการอนุญาตจากองคกรตอตานการใชสารตองหาม
คําอธบิาย: เฉพาะเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามท่ีผานการรับรองเทานั้นท่ีจะสามารถดําเนินกระบวนการควบคุมสารตองหามได
เจาหนาท่ีจะตองพิสูจนวาตนเองเป็นเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามและองคกรตอตานการใชสารตองหามอนุญาตใหเขาดําเนินการควบคุมการใชสารตองหาม

คําถาม: นักกีฬาสามารถใหโคชหรือบุคคลอื่นติดตามนักกีฬาไปยังสถานีควบคุมสารตองหามไดหรือไม
a. ได
b. เฉพาะในกรณีท่ีนักกีฬาเป็นเยาวชน
c. เฉพาะในกรณีท่ีเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามขอใหมีตัวแทนติดตามไปดวย
d. นักกีฬาไมสามารถมีผูติดตามไปยังสถานีควบคุมสารตองหามได

คําตอบ: a. ได
คําอธบิาย: นกักีฬาสามารถใหผูอื่น เชน พอแม โคช เจาหนาท่ีประจําทีม หรอืแพทย  ติดตามไปยังสถานีควบคุมสารตองหามได หากวานกักีฬาตองการ
นกักีฬาทุกคนท่ีเป็นเยาวชนควรมีผูติดตามไปยังสถานีควบคุมสารตองหาม หากไมมีใครติดตามไปดวย
เจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามอาจเลือกบางคนท่ีจะติดตามไปพรอมกับนกักีฬา นอกจากน้ีนกักีฬายังสามารถมีผูชวยหรือลามภาษา หากจําเป็น

Thai
wada-ama.org

1/3Please 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: จะเกิดอะไรขึน้หากแพทยท่ีรักษาจําเป็นตองใชยาบางอยางเพ่ือทําการรักษาคุณ
a. แพทยควรตรวจสอบวายาประกอบดวยสารตองหามหรือไม
b. ยาทุกอยางท่ีแพทยสั่งจายใหถือวาปลอดภัย
c. หากสารท่ีตรวจพบถูกสั่งจายโดยแพทย ก็ถือเป็นความผิดของแพทย
d. ฉนัสามารถใชสารทุกประเภทท่ีจําเป็น หากวามีเหตผุลในทางการแพทย

คําตอบ: a. แพทยควรตรวจสอบวายาประกอบดวยสารตองหามหรือไม
คําอธบิาย: แพทย ควรตรวจสอบวายาประกอบดวยสารตองหามหรอืไม หากยานั้นมีสารตองหาม และหากไมมีวิธีการรักษาอื่นใดท่ีเป็นไปได
นกักีฬาก็จะตองขอยกเวนสําหรับการใชยานั้นเพ่ือการรักษา พรอมท้ังจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันการรักษา
แพทยไมทราบเสมอไปเก่ียวกับกระบวนการน้ี
ดังนั้นจึงจําเป็นอยางยิ่งท่ีคุณจะตองบอกแพทยวาคุณเป็นนกักีฬาและคุณตองปฏิบัติตามกฎการตอตานการใชสารตองหาม

คําถาม: ใครจะเป็นผูรับผิดชอบหากมีการตรวจพบสารตองหามในรางกายของนักกีฬา
a. แพทยท่ีดูแลนักกีฬา
b. โคชของนักกีฬา
c. นักกีฬา
d. ขึน้อยูกับวาใครเป็นคนใหสารตองหามแกนักกีฬา

คําตอบ: c. นักกีฬา
คําอธบิาย: นกักีฬาจะตองรับผิดชอบตอสารท่ีตรวจพบในรางกายของตนเองในทุกกรณ ีแมวาจะมีการใชสารตองหามโดยไมไดต้ังใจ หรือผูท่ีมอบสารใหนั้น
บอกวาสารนั้นปลอดภัย แนวทางน้ีเรียกวาหลักการรับผิดอยางเขมงวด หากนกักีฬาไมแนใจ 100% เก่ียวกับสวนผสม หรือไมแนใจเก่ียวกับสถานะของสาร
นกักีฬาก็ไมควรใชสารนั้นกอนท่ีจะตรวจสอบรายการสารตองหาม หรอืสอบถามสหพันธระหวางประเทศ (IF) หรอืองค กรตอต านการใชสารตองหามแหงชาติ
(NADO)

คําถาม: โคชหรือแพทยของนักกีฬา สามารถถกูลงโทษหรือไม
a. ไม เฉพาะนักกีฬาเทาน้ันท่ีจะถูกลงโทษ
b. ไม เฉพาะนักกีฬาและโคชเทาน้ันท่ีจะถูกลงโทษ
c. ไม ไมมีบทลงโทษใดๆ สําหรับการใชสารตองหาม
d. ใช  นักกีฬาทุกคนและบุคลากรท้ังหมดท่ีดูแลนักกีฬาอาจถูกลงโทษดวย

คําตอบ: d. ใช  นักกีฬาทุกคนและบุคลากรท้ังหมดท่ีดูแลนักกีฬาอาจถูกลงโทษดวย
คําอธบิาย: ภายใตประมวลกฎการตอต านการใชสารตองหามโลก นกักีฬาและบุคลากรท่ีดูแลนกักีฬาอาจถูกลงโทษ
หากมีการละเมิดกฎการตอต านการใชสารตองหาม บุคลากรท่ีดูแลนกักีฬา หมายถึง โคช ผูฝึกสอน ผ

ู
จัดการทีม ผ

ู
แทน ทีมงาน เจาหนาท่ี

บคุลากรทางการแพทย  หรือเจาหนาท่ีปฐมพยาบาลท่ีทํางานรวมกันหรือดูแลนกักีฬาท่ีเขารวมหรือเตรียมเขารวมการแขงขันกีฬา

คําถาม: หากคณุถกูตรวจพบวาใชสารตองหาม คณุจะถกูลงโทษอยางไร
a. ไมมีบทลงโทษใดๆ สําหรับการใชสารตองหาม
b. ไมมีบทลงโทษใดๆ หากฉนัยังเป็นเยาวชน
c. ต้ังแตการตักเตือนไปจนถึงการตัดสิทธิเ์ขารวมการแขงขันตลอดชีวิต
d. ขึน้อยูกับวาใครเป็นคนใหสารน้ันแกคุณ

คําตอบ: c. ต้ังแตการตักเตือนไปจนถึงการตัดสิทธิเ์ขารวมการแขงขันตลอดชีวิต
คําอธบิาย: บทลงโทษอาจไดแกการยกเลิกผลการแขงขัน การตัดสิทธิเ์ขารวมการแขงขันในทุกประเภทกีฬา บทลงโทษโดยการปรับเงิน
และการตีพิมพเก่ียวกับการละเมิดกฎระเบียบตอตานการใชสารตองหาม โดยท้ังหมดน้ีขึน้อยูกับความรุนแรงของการกระทําความผิด

คําถาม: ฉนัอาจถูกตรวจสารตองหามไดหรือไม
a. ไม เพราะฉนัยังเป็นเยาวชน
b. ไม เพราะฉนัไมไดเขารวมการแขงขันระหวางประเทศ
c. ใช  นักกีฬาทุกคนอาจถูกตรวจสารตองหามไดหมด
d. ไม เพราะฉนัไมไดเลนกีฬาท่ีมีความเสี่ยงสูง

คําตอบ: c. ใช  นักกีฬาทุกคนอาจถูกตรวจสารตองหามไดหมด
คําอธบิาย: กฎการตอตานการใชสารตองหามมีผลบังคับใชกับนกักีฬาทุกคน กีฬาทกุประเภท และทกุประเทศ
ดังนั้นนกักีฬาทุกคนจึงอาจถูกตรวจสารตองหามไดท้ังหมด

คําถาม: คณุจะสามารถบอกไดอยางไรวาอาหารเสรมิสามารถใชไดอยางปลอดภัยหรือไม
a. อาหารเสริมทุกชนิดสามารถใชไดอยางปลอดภัย
b. คณุไมสามารถบอกไดวาอาหารเสรมิสามารถใชไดอยางปลอดภัยหรือไม
c. หากฉลากระบุวาปลอดภัย
d. หากวาแพทยจายสารน้ันใหแกคุณ

คําตอบ: b. คณุไมสามารถบอกไดวาอาหารเสรมิสามารถใชไดอยางปลอดภัยหรือไม
คําอธบิาย: อตุสาหกรรมอาหารเสรมิไมได รับการควบคมุอยางเข มงวด ดังนั้นคุณจึงไมอาจแนใจไดวาสาร/สวนประกอบชนิดใดอยูในอาหารเสริม
การใชอาหารเสริมถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง หากขอความกลาวอางบนบรรจุภัณฑฟังดูดีเกินจริง ก็อาจมีสารท่ีหามใชในแวดวงการกีฬา!
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13 คําถาม: จะทราบไดอยางไรวาสารเหลาน้ีอนุญาตืใหใชไดหรือไม
a. จะสามารถใชสารหน่ึงๆ ไดอยางปลอดภัย หากวาคุณซื้อสารน้ันจากรานขายยา
b. จะสามารถใชสารหน่ึงๆ ไดอยางปลอดภัย หากวาสารน้ันระบุวา "ปราศจากสารตองหาม" บนกลองบรรจุ
c. จะสามารถใชสารหน่ึงๆ ไดอยางปลอดภัย หากวาสารน้ันทําจากพืช
d. จะสามารถใชสารหน่ึงๆ ไดอยางปลอดภัย หากวาสารน้ันไมไดประกอบดวยสารท่ีระบุไวในรายการสารตองหาม

คําตอบ: d. จะสามารถใชสารหน่ึงๆ ไดอยางปลอดภัย หากวาสารน้ันไมไดประกอบดวยสารท่ีระบุไวในรายการสารตองหาม
คําอธบิาย: เมื่อใดก็ตามท่ีคุณตองการหรือจําเป็นท่ีจะตองใชสารตองหาม ใหตรวจสอบรายการสารและวิธกีารตองหาม หากคุณไมแนใจ
ใหแสดงรายการดังกลาวแกเภสัชกรหรือแพทยท่ีรักษา และสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม คณุสามารถดรูายการไดบนเว็บไซต  WADA
หรอืบนเว็บไซต ขององค กรตอต านการใชสารตองหามแหงชาติ (National Anti-Doping Organization - NADO) หรอืสหพันธ กีฬาระหวางประเทศ
(International Federation - IF) ของคณุ นอกจากน้ีคุณยังสามารถติดตอ NADO หรอื IF เพ่ือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
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