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สาระสําคญั 
ของพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอ 
พระราชกําหนดดั งกล่ าว เพื่ อ ให้สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตาม รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย๑ โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกําหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

                                         
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบั ติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตรา 
พระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา 
โดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการ 
ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกําหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ไม่กระทบต่อกิจการ 
ท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด 
และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก  
มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถ้ าสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุ มั ติพระราชกํ าหนดนั้น  หรือถ้า วุฒิสภาไ ม่อนุ มั ติและ 
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ 
ให้มีผลต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ 
พระราชกําหนด จะต้องกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ” 

 



๒ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

ทั้งนี้ พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหลักการและเหตุผล๒ ดังนี้ 
  หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “สารต้องห้าม” “สมาคมกีฬา” “การแข่งขันกีฬา” 
“นักกีฬา” และ “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” และเพิ่มบทนิยามคําว่า “วิธีการต้องห้าม” 
  (๒) ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
ให้มีความเป็นอิสระย่ิงขึ้น 
  (๓) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา 
  (๔ )  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม 
และบทกําหนดโทษ 
  (๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การอุทธรณ์ และการวินิจฉัยอุทธรณ ์
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
  เหตุผล 
  โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬานานาชาติ
ยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้มีการปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) และมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ 
ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับประมวลกฎ
ดังกล่าว อันเป็นมาตรฐานสากลในการดําเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามในการกีฬาตามหลักการท่ีระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก มหกรรมกีฬา 
ที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสําคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้กับประเทศ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศ ตลอดจนความภาคภูมิใจของคนในชาติไทย  
และโดยที่กรณีนี้เป็นเร่ืองที่มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้ทันตามกําหนดระยะเวลา เพื่อมิให ้
                                         

๒ ข้อมูลจากสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามบันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เร่ืองเสร็จท่ี ๑๖๒๓/๒๕๖๔ 



๓ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในการไม่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งการถูกตัดสิทธิ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาและในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 
รวมทั้งผลกระทบทางสังคมจากมาตรการการลงโทษ ที่จะทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่บัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่ มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ 
หลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกําหนดนี้ 
  พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเนื้อหารวมจํานวน ๒๓ มาตรา สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  ๑. พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป (มาตรา ๒) 
 ๒. บทนิยาม 
  ๒.๑ เพิ่มบทนิยาม คําว่า “วิธีการต้องห้าม” หมายความว่า วิธีการใด ๆ ตามที่ได้มี
การกําหนดไว้ในรายการต้องห้ามตามภาคผนวกหน่ึงท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้าน
การใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๔ 
เพ่ิมความในมาตรา ๓) 
  ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ คําว่า “สารต้องห้าม” หมายความว่า สารหรือประเภทของสาร 
ตามภาคผนวกหนึ่งท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา  
ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
   ๒.๒.๒ คําว่า “สมาคมกีฬา” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงองค์กรกีฬาระดับประเทศ 
หรือระดับภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของหรือได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาต ิ
ว่าเป็นองค์กรที่กํากับดูแลกีฬาของสหพันธ์กีฬานานาชาติในประเทศไทยด้วย (มาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓) 
   ๒.๒.๓ คําว่า “การแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การแข่งขันกีฬาคร้ังหนึ่งหรือ 
การแข่งขันกีฬานัดเดียวหรือเกมส์เดียว หรือการแข่งขันกีฬาประเภทเดียว ทั้งนี้ ตามที่สหพันธ์กีฬา
นานาชาติของแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนด (มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 



๔ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

   ๒.๒.๔ คําว่า “นักกีฬา” หมายความว่า บุคคลใดที่เข้าแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติตามที่สหพันธ์กีฬานานาชาติของแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนด หรือในระดับชาติตามท่ี
คณะกรรมการ๓ ประกาศกําหนด (มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
   ๒.๒.๕ คําว่า “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” หมายความว่า ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกซ้อม 
ผู้จัดการ ตัวแทน คณะทํางานร่วมทีม เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือบิดา
มารดาของนักกีฬา หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งให้การรักษา ให้ความช่วยเหลือ หรือทํางานร่วมกับนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมหรือเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันกีฬา (มาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
 ๓. กําหนดให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (มาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 
 ๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีหน้าที่ 
และอํานาจ ดังนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการดําเนินการของสํานักงาน
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
  (๒) ออกประกาศเก่ียวกับการพิจารณาโทษทางกีฬาและมาตรการในการลงโทษ 
ทางกีฬา 
  (๓) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามแก่นักกีฬา 
บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา และบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวข้องกับการกีฬา 
  (๔ )  ออกประกาศเพื่ อป ฏิ บัติการอื่ น ใด ให้ เ ป็นไปตามหน้ าที่ และอํ านาจ 
ของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ ามทางการ กีฬา  คณะกรรมการ เฉพาะเรื่ อ ง  
หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการใช ้
สารต้องห้ามทางการกีฬา หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 
 ๕. กําหนดให้การออกกฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือการปฏิบัติเชิงบริหารต่าง ๆ  
ในการดําเนินการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงการออกประกาศตามหน้าที่และอํานาจ
ของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับประมวลกฎ 
การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งจัดทําขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงให้สอดคล้องอยู่เสมอ (มาตรา ๙ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๙/๑) 

                                         
๓ คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 



๕ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

 ๖. กําหนดให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอํานาจสั่งให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุน 
การกีฬา หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง ส่งสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม รวมถึงมีอํานาจเรียกนักกีฬา บุคคล 
ซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาชี้แจงด้วยวาจา (มาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 
 ๗. ยกเลิกการกําหนดให้คณะกรรมการการแพทย์แต่งตั้งพนักงานของสํานักงานควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นเลขานุการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการแพทย์กับ
สํานักงานฯ มีความเป็นอิสระต่อกัน๔ (มาตรา ๑๑ ยกเลิกมาตรา ๑๔ วรรคสอง) 
 ๘. ยกเลิกการกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาโทษแต่งตั้งพนักงานของสํานักงาน
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นเลขานุการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
พิจารณาโทษกับสํานักงานฯ มีความเป็นอิสระต่อกัน๕ (มาตรา ๑๒ ยกเลิกมาตรา ๑๕ วรรคสอง) 
 ๙. ยกเลิกการกําหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตั้งพนักงานของสํานักงาน
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นเลขานุการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์กับสํานักงานฯ มีความเป็นอิสระต่อกัน๖ (มาตรา ๑๓ ยกเลิกมาตรา ๑๖ วรรคสอง) 
 ๑๐. กําหนดให้สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงาน 
ในการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้ 
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
ทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการ
ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬากําหนด 
  (๓) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ 
ของกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนา 
และป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม 
  (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้าม 
และวิธีการต้องห้ามทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 

                                         
๔ โปรดดูบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชกําหนดแก้ไขเ พ่ิมเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... เร่ืองเสร็จท่ี ๑๖๒๓/๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑  
ในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้ หน้า (๓๒) และหน้า (๓๓) 

๕ เพ่ิงอ้าง 
๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถท่ี ๔ 



๖ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

  (๕) จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และหลักเกณฑ์ 
ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามสําหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจัดทําเป็นประมวลและปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
  (๖) จัดให้ มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับสารต้องห้าม 
และวิธีการต้องห้ามในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 
  (๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เก่ียวข้องในการตรวจหา 
สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 
  (๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(มาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 
 ๑๑. การควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
  ๑๑ .๑ ยกเลิกอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ในการประกาศกําหนดรายชื่อสารต้องห้ามโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา และยกเลิกอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
ในการประกาศกําหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
(มาตรา ๑๕ ยกเลิกมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑) รวมทั้งยกเลิกข้อห้ามบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา
กระทําการต่าง ๆ เ ม่ือมีประกาศของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
ตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๑๗ ยกเลิกมาตรา ๒๓) 
  ๑๑.๒ กําหนดห้ามนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระทําการอันเป็นการ
ฝ่ าฝืนหลักเกณฑ์ในการใช้สารต้องห้ ามหรือวิ ธีการต้องห้ ามตามที่ คณะกรรมการควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกําหนด (มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒) 
  ๑๑.๓ กําหนดให้การเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง การตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ และมาตรฐานการตรวจสอบสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม รวมทั้งค่าบริการ 
ในการตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมการใช ้
สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกําหนด (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔) 
  ๑๑ .๔ กําหนดให้นักกีฬาที่ประสงค์จะใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม 
เพื่อการรักษา ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และให้สํานักงานฯ 
ส่งคําขอดังกล่าวให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 



๗ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

  ๑๑.๕ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากสํานักงานควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬาว่า นักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามแล้ว จะต้องดําเนินการพิจารณาเพื่อมีคําสั่ง และแจ้งคําสั่งนั้น 
ให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบ โดยต้องให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาส 
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการ
พิจารณาที่เป็นธรรม (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 
  ๑๑.๖ นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาโทษตามข้อ ๑๑.๕ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
  ๑๑.๗ กําหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณา และแจ้งคําวินิจฉัย 
อุทธรณ์เป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องทราบ และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ดังกล่าว ต้องให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง 
อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกําหนด ซึ่งต้องไม่ตัดสิทธิขององค์กร
ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ในการอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาตามข้อตกลงที่ผูกพัน
ระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้อง 
  อนึ่ง คําว่า “ศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา” หมายความว่า องค์กรที่คู่สัญญา
ตกลงให้ทําหน้าที่ระงับข้อพิพาททางกีฬาด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีไกล่เกลี่ยตามที่กําหนดไว้ 
ในประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘) 
 ๑๒. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬาดําเนินการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม เก็บตัวอย่าง 
ส่งตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม และให้มีอํานาจ ดังนี้ 
  (๑) เข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือส่วนประกอบของร่างกายจากนักกีฬา 
เพื่อนําไปตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาหรือนอกการแข่งขันกีฬาในสถานท่ี
และเวลาใด ๆ ที่นักกีฬาพักอาศัยหรือฝึกซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ต้องกระทําระหว่างเวลา 
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่านักกีฬามีการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการ
ต้องห้ามและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อกระบวนการในการตรวจสอบ ให้เข้าไปตรวจหา 
สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในเวลากลางคืนได้ และ 



๘ 
 

พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว)  

    

  (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคํา ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบ 
หรือประกอบการพิจารณา (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๙) 
 ๑๓ .  กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาโทษกําหนดโทษทางกีฬากับผู้ฝ่ าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกําหนด
เก่ียวกับการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ โดยการตัดสิทธิในการแข่งขันกีฬา 
หรือที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาหรืออันเนื่องมาจาก
การได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา (มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๓) 
 ๑๔. กําหนดให้โทษทางกีฬาตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ใช่โทษทางอาญา (มาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
 ๑๕. กําหนดให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ 
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ (มาตรา ๒๐) 
 ๑๖. กําหนดให้เร่ืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องก่อนวันที่ 
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้วเสร็จ (มาตรา ๒๑) 
 ๑๗. กําหนดให้การออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ต้องดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาเพื่อทราบ (มาตรา ๒๒) 
 ๑๘. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ รักษาการ 
ตามพระราชกําหนดนี้ (มาตรา ๒๓) 
 
 

___________________________ 



๙ 
 

 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

บทวิเคราะห์ 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑. เหตุผลและความจําเป็นในการตราพระราชกําหนด 
  พระราชกําหนดเป็นกฎหมายที่มีสถานะในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒๗ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชกําหนดว่า จะต้องเป็นกรณี
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้กระทําได้เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่า 
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
  เม่ือพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชกําหนดฉบับนี้ สรุปความได้ว่า โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้
สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping Agency) ซึ่งเป็นองค์กรระดับระหว่างประเทศที่กําหนดมาตรการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ ได้ปรับปรุงประมวลกฎการต่อต้านการใช้ 
สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) ทําให้บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการแก้
บทบัญญัติเหล่านั้นอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิในการจัดการแข่งขันมาแล้วและมีกําหนดที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล ้
หลายรายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงทั้งโดยทางตรง 
และทางอ้อม กับจะทําให้ประเทศไทยไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสูงได้อีกต่อไป และจะถูก
จํากัดสิทธิหลายประการในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งรวมถึง 
สิทธิ ในการใช้ธงชาติ ไทยในการแข่งขันกีฬา อันกระทบต่อชื่ อ เสี ยง เ กียรติ ภู มิของประ เทศ 
และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวล จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
  คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒  
 
 
                                         

๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑ ในหน้าท่ี ๑ 



๑๐ 
 

 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชกําหนด 
 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่สอง) 
เม่ือวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. การตราพระราชกําหนดฉบับนี้ เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือไม่ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นแบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ แนวทางท่ีเห็นว่ากรณีนี้มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ 
องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping Agency) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กร
กีฬานานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้มีการปรับปรุงประมวลกฎ
การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) และมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๔ ส่งผลให้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ที่ใช้ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับประมวลกฎ
ดังกล่าว ทําให้ประเทศไทยถูกตัดสิทธิทางการกีฬาหลายประการ เช่น ห้ามเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
ในระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก ห้ามประดับธงชาติไทยในรายการแข่งขันที่องค์กรต่อต้าน
การใช้สารต้องห้ามโลกดูแลจัดการแข่งขัน ประกอบกับแม้ว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
จะดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติก็ตาม แต่เนื่องจากกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัตินั้น 
จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป หรือระดับโลก รวมถึงมหกรรมกีฬาที่จัด 
โดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสําคัญ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้แก่ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศ ตลอดจนความภาคภูมิใจของคนในชาติไทย 
และไม่ให้ประเทศไทยถูกตัดสิทธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งการถูกตัดสิทธิในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขันกีฬาและในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงผลกระทบ
ทางสังคมจากมาตรการการลงโทษ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
ในการตราพระราชกําหนดเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว 
 
 



๑๑ 
 

 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

  ๑.๒ แนวทางที่เห็นว่ากรณีนี้ไม่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ 
แม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ .ศ . ๒๕๕๕  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช ้
สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔  
จะเป็นเร่ืองที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างรีบด่วน แต่ก็ควรต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ เพราะองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping 
Agency) ได้แจ้งให้ประเทศไทยดําเนินการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามโลกมาเป็นระยะเวลานานและหลายคร้ังแล้ว ซึ่งหากจะดําเนินการแก้ไข 
โดยกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติก็ย่อมที่จะสามารถกระทําได้ ประกอบกับเม่ือพิจารณา 
การแก้ไขกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าวก็สามารถกระทําได้ทัน 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช ้
สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ของประเทศไทย กลับปล่อยปละละเลยให้ระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานาน 
จนกระทั่งองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping Agency) ตัดสิทธิทางการกีฬา 
ของประเทศไทยในหลายประการแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องจึงดําเนินการตราพระราชกําหนดฉบับนี้ 
กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการตราพระราชกําหนด 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง 
 ๒. การตราพระราชกําหนดฉบับนี้ สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 
(World Anti-Doping Code) หรือไม่ 
 ตามประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code) มีข้อกําหนด 
ให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นองค์กร 
หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรหรือหน่วยงาน จึงกําหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว 
ไม่อยู่ภายใต้กํากับของหน่วยงานหรือองค์กรใด แต่พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับยังมีบทบัญญัติบางประการที่อาจจะยัง
ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎดังกล่าว เพราะการดําเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาไม่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เช่น 
 (๑) พระราชกําหนดฉบับนี้มิได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ที่ยังบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 



๑๒ 
 

 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

 (๒) ความในมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
 (๓) ความในมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ ยังคงบัญญัติให้สํานักงานควบคุมการใช ้
สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย แม้จะบัญญัติให้มีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงานก็ตาม 
 ๓. ประเด็นอื่น ๆ 
  ๓.๑ เม่ือประเทศไทยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping 
Code) แล้ว องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping Agency) จะยกเลิกการตัดสิทธิ
ทางการกีฬาต่าง ๆ ให้ประเทศไทยทันทีหรือไม่ หรือต้องรอให้ครบกําหนดระยะเวลาการตัดสิทธิ ๑ ปี
ก่อนจึงจะพิจารณายกเลิกการตัดสิทธิทางการกีฬา 
  ๓.๒ การกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬาเข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือส่วนประกอบของร่างกายจากนักกีฬา 
เพื่อนําไปตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาหรือนอกการแข่งขันกีฬาในสถานท่ี
และเวลาใด ๆ ที่นักกีฬาพักอาศัยหรือฝึกซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ต้องกระทําระหว่างเวลา 
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่านักกีฬามีการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการ
ต้องห้ามและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อกระบวนการในการตรวจสอบ ให้เข้าไปตรวจหาสารต้องห้าม 
หรือวิธีการต้องห้ามในเวลากลางคืนก็ได้ ตามมาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๑)  
และวรรคสอง นั้น อาจทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ 
  ๓.๓ การกําหนดให้โทษทางกีฬาตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ มิใช่โทษทางอาญา ตามมาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ นั้น อาจไม่มีความเหมาะสม 
เพราะการกระทําความผิดทางการกีฬามีได้ทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ประมวลกฎหมายอาญา เช่น การทุจริตให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการกีฬา 
  ๓.๔ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (Word Anti-Doping Agency) ได้พิจารณารับรอง 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชกําหนดฉบับนี้แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วปรากฏผลการพิจารณาเป็นประการใด 
และมีหลักฐานการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ อย่างไร 
 
 



๑๓ 
 

 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 
    

  
    - พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม 
ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
 

__________________________ 





-๑- 
 

การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย* 
    

 
  สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น 
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 
ทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  กระบวนการและข้ันตอนในการรับฟังความคิดเห็น 
       เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการตราเป็นพระราชกําหนด 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น๒ ได้ดังนี้ 
 
 
 

                                         
* เรียบเรียงโดย นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรชํานาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย, “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล,” น.๑-๑๖, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน ) , สืบค้นเมื่อ วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ , https://files.law.go.th/dgaBackoffice/%E0%B8%A3% 
E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E
0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%
B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B
8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf 
 



-๒- 
 

จํานวนคร้ังและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
        การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากประชาชนท่ัวไปผ่านทางเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศ (ระบบกลางกฎหมาย) จํานวน ๑ คร้ัง ระหว่างวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ๑๕ วัน ปรากฏว่า มีบุคคลแสดงความคิดเห็น 
จํานวน ๑ ราย 
  ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
      ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตราพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔๓ มีดังนี้ 
      - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
      เชิงบวก  
      (๑) เนื่องจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ 
กรณีการไม่ปฏิบั ติตามประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกของสํานักงานควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬาของประเทศไทย 
จนกว่าจะมีการคืนสถานะ ดังนั้น เม่ือมีการตราพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะทําให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณา 
การคืนสถานะ โดยให้มีสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมใด ๆ หรือจัด หรือร่วมจัดใด ๆ ท่ีองค์กรต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามโลกอนุญาต รวมถึงมีสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภูมิภาค  
ระดับทวีป หรือระดับโลก หรือกิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสําคัญ (นอกเหนือจากการแข่งขัน
โอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์) ได้ดังเดิม  
      (๒) เกิดการยกระดับคุณภาพของนักกีฬาไทย บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา  
และผู้ท่ีเ ก่ียวข้องให้ มีความรู้ เ ก่ียวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซ่ึงความรู้ 
ท่ี ไ ด้รับ เ ก่ียวกับการควบคุมการใ ช้สาร ต้องห้ ามทางการกีฬานั้น  ไ ด้รับการ รับรองแล้ว ว่า 
มีความเป็นมาตรฐานสากล 
      (๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถนําผลงานวิจัยส่งเสริมการพัฒนา 
ความเป็นเลิศของนักกีฬาให้ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
      ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประเทศไทย นักกีฬาไทย บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

                                         
๓ เร่ืองเดียวกัน ๑.  
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 เชิงลบ ไม่มี 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 
     - ผลกระทบต่อสังคม  
     เชิงบวก ผลความสําเร็จของนักกีฬาในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ของประชาชนภายในประเทศ หากความภาคภูมิใจของประชาชนภายในประเทศนั้น เกิดจาก 
จิตวิญญาณทางการกีฬาของนักกีฬาไทย  ในการแข่ง ขันกีฬาท่ีบริ สุท ธ์ิยุ ติธรรม  ปราศจาก 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จะทําให้ เกิดการส่งต่อการปลูกฝังค่านิยมของนักกีฬาไทย  
ให้ตระหนักถึงการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามท้ังโดยเจตนาและโดยมิได้เจตนา  
การเคารพสิท ธิขั้ น พ้ืนฐานของนัก กีฬาทุกคนในการเข้ า ร่วมการแข่ งขันกีฬา ท่ีปราศจาก 
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา         
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก นักกีฬาไทย ประชาชน  
                เชิงลบ ไม่มี 
                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 
 - ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
                       เชิงบวก กระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นการป้องกันมิให้ 
มีการใช้สารต้องห้ามเพ่ือปกป้องสุขภาพของนักกีฬาไทยอย่างยั่งยืน 
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก นักกีฬาไทย  
                เชิงลบ ไม่มี 
                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี 
 - ผลกระทบอ่ืนที่สําคัญ 
 ไม่มี  
  ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
ต่อประชาชน๔ 
  สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้มีการเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ (ระบบกลางกฎหมาย) 
รวมท้ังได้เปิดเผยการวิ เคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ (ระบบกลางกฎหมาย) 
 
                                         

๔ เร่ืองเดียวกัน.  
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  ๔. การนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย 
      สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํา 
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 
  ๕. ความเห็นต่อการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเสนอมาพร้อมกับพระราชกําหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เห็นว่า 
ได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
วรรคสอง แล้ว  
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บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔๑ 

สืบเนื่องจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่องค์กรกีฬา
นานาชาติยอมรับในมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้ปรับปรุงรายชื่อสารต้องห้าม 
รวมทั้งกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยมุ่งหวัง  
ให้มาตรการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขบทบัญญัติ 
บางประการในพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรองรับการปรับปรุง
มาตรฐานสากลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และเพื่อป้องกัน  
มิให้เกิดผลเสียทางภาพลักษณ์และทางเศรษฐกิจต่อประเทศ อันจะเป็นผลมาจากมาตรการ  (Sanction)  
ขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เช่น การห้ามมิให้ประเทศไทยมีสิทธิเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศสูงได้อีกต่อไป และจะถูกจ ากัดสิทธิหลายประการในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา อันกระทบต่อชื่อเสียง
เกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งมวล หรือกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬา
ส าคัญ (นอกเหนือจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์) ดังนั้น พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีข้อดี ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ  

หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะท าให้ประเทศไทย สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคืนสถานะ
ตามข้อก าหนดขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA)  
และท าให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ ท าให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขัน เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่พัก 
ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณจัดการแข่งขันกีฬา ท าให้มีเงินหมุนเวียน และน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ 
มีการขยายตัวทางธุรกิจ ท าให้สร้างโอกาสการรับพนักงาน เป็นการสร้างโอกาสการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น  

                                                            
๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย, “การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล,” ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 
สื บค้ น เมื่ อ วั นที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๕ , https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDEzREdBX0xBV19GUk9 
OVEVORA==. 

เรียบเรียงโดย นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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 ด้านสังคม 
 การส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนสนใจและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้การจัดแข่งขันกีฬา เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัด และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศ 
สร้างความเชื่อมั่นต่อชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศไทย 
 ดังนั้น พระราชก าหนดฉบับนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬา ท าให้มีแนวทางการป้องกันการใช้ 
สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม ประโยชน์ต่อประชาชน และต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติที่ดี 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป 
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ประวัติความเป็นมา 
ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา๑ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสารต้องห้าม 
ในนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ จังหวัดสงขลา โดยส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ
ในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA-Accredited 
Laboratory) และต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๕๔๒ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบการกีฬา 
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
มีความยุติธรรม และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารต้องห้าม และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เร่ือยมา 

เพื่อให้การด าเนินงานทางด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นไปตามนโยบาย
และมาตรฐานสากลทางการกีฬาที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping 
Agency : WADA) เป็นผู้ก าหนด ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีขึ้น เพื่อสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพ และจิตส านึก 
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่ใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้มครองสุขภาพ  
และความปลอดภัยของนักกีฬา เพื่อให้มีมาตรการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามให้สอดคล้อง 
กับค าประกาศโคเปนเฮเกน ว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬา และส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านกีฬากับนานาประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็น
องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ (National Anti-Doping Organization : NADO) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
World Class Anti Doping Agency, protecting all athletes and promoting clean sports.  

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามมาตรฐานระดับโลก ปกป้องนักกีฬาทุกคน และส่งเสริมการกีฬา 
ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 

 
 

                                                            
๑ ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, “ประวัติความเป็นมาส านักงาน

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ,” ส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย,  
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕, https://www.dcat.in.th/about-us/dcat. 
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พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจเชิงกฏหมาย 
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๘๒ ก าหนดให้

จัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย  
โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

๒. ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาก าหนด 

๓. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการ
ควบคุมการใช้สารต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวม  
และปรับปรุงขอ้มูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

                                                            

 ๒ พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ .ศ. ๒๕๕๕  

พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๔ บัญญัติไว้ ดังนี ้
    “มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
    “มาตรา ๑๘ ให้จัดตั้งส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
      (๒) ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
      (๓) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการควบคุม 
การใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม 
      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ 
      (๕) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
และวิธีการต้องห้ามส าหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นประมวล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ 
สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
      (๖) จัดให้มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามในการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 
         (๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
      (๘) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 

     (๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง””     
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๕. จัดท าฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ตลอดจนรวบรวม และปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๖. จัดให้มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน 

๗. ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๘. ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล 
๙. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการ

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 
พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้ประมวลพันธกิจตามกฎหมาย 
ไปสู่พันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานระดับโลก (International Organization Standard) 

๒. พัฒนาระบบเพื่อป้องกันนักกีฬาทุกคนของไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ 
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

๓. ส่งเสริมการกีฬาที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (Clean Sport) 
๔. รักษามาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาสู่มาตรฐานระดับโลก 
ยุทธศาสตร์องค์กร 
ตามแผนพัฒนาการขับเคลื่อนส านักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (DCAT) 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาสู่มาตรฐานสากล  

(World Anti-Doping Code: WADA Tier System) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเรียนรู้การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

ในประเทศไทย (Education & Research) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจหาสารต้องห้าม

ทางการกีฬา (Testing & Investigation) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากระบวนการจัดการผลการตรวจหาสารต้องห้ามทางการกีฬา (Results 

Management) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ สร้ างความรู้ความเข้ าใจในการขออนุญาตใช้ยาที่ มีส่ วนประกอบ 

ของสารต้องห้ามทางการกีฬาเพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemptions: TUE) 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมสารต้องห้าม (Doping Control) ในการแข่งขันกีฬา๑ 
ปัจจุบันการควบคุมสารต้ องห้ าม  (Doping Control) ที่ จะต้ องดํ า เนินการ ถือ ได้ ว่ า 

เป็นภาคบังคับ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเสมอภาค บริสุทธิ์ยุติธรรม (Fair Play) ตามเจตนารมณ์
หรือปรัชญาของการแข่งขันกีฬา จึงมีคําถามซึ่งเกิดขึ้นเสมอว่ าเพราะเหตุใด หรือมีความจําเป็น 
อย่างใด หรือรู้ได้อย่างไรว่าเกิดปัญหาการโด๊ป Doping หรือการเอาเปรียบในการแข่งขันกีฬา 

ที่ผ่านมาเกิดจากการเสียชีวิตของนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันกีฬาจักรยานระยะทาง 
๑๐๐ กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฤดูร้อน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่กรุงโรมประเทศอิตาลี 
ผลจากการชันสูตรศพ พบสาเหตุที่นักกีฬาเสียชีวิตว่า เป็นผลข้างเคียงอย่างรุนแรง จากการใช้ 
สารกระตุ้น คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือไอโอซี 
(International Olympic Committee : IOC) จึงเริ่มให้ความสําคัญและคิดหามาตรการเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อนักกีฬา และทําให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นการแข่งขันที่ขาวสะอาด ปราศจาก 
การเอารัดเอาเปรียบหรือการคดโกง ประกอบกับว่าเกิดการตายของนักกีฬาขึ้นอีก ในระหว่าง 
การแข่งขันจักรยาน Tour de France ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ประเทศฝรั่งเศส คณะกรรมการโอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ จึงได้เริ่มต้นจัดให้มีการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 
ที่ เมืองเม็กซิโก ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยได้ประกาศรายชื่อสารต้องห้าม และกําหนดกฎเกณฑ์ 
ของการตรวจสารต้องห้าม จากการเก็บปัสสาวะนักกีฬาส่งห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรอง  
จากคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศทําการตรวจวิเคราะห์ 

ประวัติความเป็นมาของการใช้สารต้องห้ ามมีมานานนับพันปี  มีการใช้สารกระตุ้น 
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย ตั้งแต่ศตวรรษที่  ๓ โดยนักรบโรมันหรือ Roman Gladiators  
ก็ใช้สารกระตุ้น ในระยะแรกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การโด๊ป หมายถึง การใช้สารกระตุ้นเท่านั้น  
แต่ในทางปฏิบัติยังครอบคลุมถึงสารและวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การกระตุ้น แต่ทําให้เกิดข้อได้เปรียบ
ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ยาขับปัสสาวะเพิ่มปริมาณปัสสาวะในการลดน้ําหนักตัวซึ่งฤทธิ์ของยามีผลให้
อ่อนเพลียจากการเสียน้ําและเกลือแร่ แต่ได้เปรียบในชนิดการแข่งขันกีฬาที่กําหนดรุ่นโดยใช้น้ําหนัก 
อาทิมวยและยกน้ําหนัก นอกจากนี้ยาขับปัสสาวะอาจมีผลในเชิงปิดบังสารกระตุ้นอื่น (Masking Agent) 
ทําให้ห้องปฏิบัติการไม่สามารถตรวจพบสารต้องห้ามได้  ยาขับปัสสาวะจึงถูกกําหนดให้เป็น 
 
 
 

                                                            
๑ นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมสารต้องห้าม (Doping Control) ในการแข่งขันกีฬา,” 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕, http://61.19.241.96/w3c/senate/pictures/comm/ 
51/sport%20science/012%20Doping%20Control.pdf. 
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สารโด๊ป ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน จึงใช้คําว่า “สารต้องห้าม” ครอบคลุมสารทุกชนิด  
ที่ถูกกําหนดว่าเป็นสารโด๊ป และหมายความรวมถึงวิธีการต้องห้ามต่าง ๆ ยกตัวอย่างการแอบผสม
น้ําประปาลงในปัสสาวะที่ต้องการตรวจเพื่อหวังผลในการเจือจางปริมาณของสารโด๊ปหรือใช้วิธีการอื่น ๆ  
ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัสสาวะเพื่อไม่ให้ตรวจสารต้องห้ามพบ 

การควบคุมสารต้องห้ามเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีข้อยุ่งยากในวิธีการมากมาย คณะกรรมการ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งองค์กรระดับโลกเพื่อดําเนินการต่อต้านการใช้  
สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ชื่อ องค์กรต่อต้านการโด๊ ปของโลก  
(World Anti - Doping Agency) หรือชื่อย่อว่า วาด้า (WADA) มีการจัดประชุมคณะกรรมการ  
โอลิมปิกของแต่ละประเทศ จํานวนมากกว่า ๑๐๐ ประเทศที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และประกาศปฏิญญาโคเปนเฮเกน (Copenhagen Declaration) รวมทั้ ง 
มีการร่างประมวลกฎต่อต้านการโด๊ปของโลก (World Anti-Doping Code) เพื่อให้ทุกชาติถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด  

ประเทศไทยนับเป็นประเทศอันดับที่ ๙๙ ของโลกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬาได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีลงนามในปฏิญญาโคเปนเฮเกน คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ลงนามให้ความเห็นชอบรับรองประมวลกฎต่อต้าน 
การโด๊ปของโลกแล้วเช่นกัน ต่อมา เพื่อให้การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของรัฐบาล ทุกชาติที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ วาด้าจึงได้เชิญ ยูเนสโก้ 
(UNESCO) เข้ามาร่วมสนับสนุน เนื่องจากการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาวัฒนธรรม 
รวมถึงการกีฬา  

การประชุมยูเนสโก้ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้จัดให้มีการสัมมนาร่วม 
หรือ Anti-Doping Convention และมีมติรณรงค์ร่วมกันระหว่างไอโอซีกับวาด้า รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ลงนามกับยูเนสโก้ 
เพื่อดําเนินการ  ไม่ให้มีการโด๊ปในการแข่งขันกีฬา นับได้ว่ าประเทศไทยให้ความร่วมมือกับ 
องค์กรระดับโลกต่าง ๆ อย่างดียิ่งในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ 

สําหรับประเทศไทย การต่อต้านสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาดําเนินงานโดยงานควบคุม  
สารต้องห้าม ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิค 
แห่งประเทศไทยฯ ทําหน้าที่เป็นองค์กรระดับชาติต่อต้านการโด๊ปหรือนาโด้ (National Anti-Doping 
Organization: NADO) ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของปฏิญญาโคเปนเฮเกน  
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การดําเนินการในภาพรวมประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้  
๑. การให้ความรู้เรื่องสารต้องห้าม  
เป็นการดําเนินงานนําเสนอข้อมูลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง 

เช่น รายชื่อสารต้องห้ามที่ถูกกําหนดโดย WADA ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทุกปีเพื่อเป็นการป้องกัน 
การใช้สารต้องห้าม ทั้งที่ตั้งใจและการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เรื่องบทลงโทษของนั กกีฬาที่ถูกตรวจพบ 
สารต้องห้าม  รวมถึงเรื่องของเทคนิคขั้นตอนต่าง ๆ ในการตรวจสารต้องห้ามให้แก่นักกีฬา  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. การตรวจสารต้องห้าม  
ในการตรวจสารต้องห้ามจะมีการตรวจทั้งในช่วงการแข่งขัน ( In Competition Testing)  

และนอกการแข่งขัน (Out of Competition Testing) นอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองนักกีฬา 
ทีมชาติไทย ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันในเกมส์ระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ 
และซีเกมส์ เพื่อเป็นการป้องปรามการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา  

๓. การลงโทษนักกีฬา  
การลงโทษนักกีฬาและผู้ เกี่ยวข้องที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามดําเนินการตามประมวล 

กฎการต่อต้านการโด๊ปโลก (WADA Code) บทลงโทษจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน การห้ามเข้าร่วม 
การแข่งขัน ๒ ปี จนถึงห้ามเข้าร่วมการแข่งขันตลอดชีวิต การลงโทษนี้จะมีคณะกรรมการอยู่ ๒ คณะ 
คือ คณะกรรมการพิจารณาลงโทษผู้ใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
การลงโทษ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพิจารณาคําขอใช้สารต้องห้าม เพื่อการรักษาทางการแพทย์ 
หรือทียูอี (Therapeutic Use Exemption : TUE)  

สําหรับการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาทั้ งในช่วงการแ ข่งขันและนอกการแข่งขัน  
ในปัจจุบัน ตรวจได้ทั้งปัสสาวะและเลือด ดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ๆ  
ซึ่งกระบวนการเก็บและอุปกรณ์การเก็บ รวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้ามเรียกว่า ดีซีโอ 
(Doping Control Officer : DCO) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่วาด้ากําหนด ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาจะต้องได้รับการรับรอง 
จากวาด้า โดยในปัจจุบัน  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬามีทั้ งหมด ๓๖ แห่งทั่ วโลก  
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

สารต้องห้าม (รวมวิธีการต้องห้าม) แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้  
กลุ่มที่ ๑ สารและวิธีการต้องห้ามที่ห้ามใช้ตลอดเวลา (ทั้งนอกและในระหว่างการแข่งขัน)  
กลุ่มที่ ๒ สารที่ห้ามใช้ในระหว่างการแข่งขัน  
กลุ่มที่ ๓ สารต้องห้ามที่กําหนดพิเศษ  
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กลุ่มที่ ๑ สาร/วิธีการต้องห้ามที่ห้ามใช้ตลอดเวลา (ทั้งนอกและในระหว่างการแข่งขัน)  
สารต้องห้ามในกลุ่มนี ้ได้แก่  

S.1 สารเร่งการสร้างเสริม (Anabolic Agents)  
S.2 ฮอร์โมนเปปไทด์ (Peptide Hormones) และสารกระตุ้นการเติบโต (Growth Factors) 

รวมทั้งสารที่เกี่ยวข้อง  
S.3 สารกระตุ้นการตอบสนองของตัวรับต่อสารอดรีนาลินชนิดเบต้าที่ ๒ (Beta - 2 Agonists)  
S.4 สารยับยั้ งหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานของฮอร์โมน (Hormone Antagonists and 

Modulator)  
S.5 สารขับปัสสาวะ (Diuretics) และสารปิดบัง (Masking Agents) อื่น ๆ  
S.1 สารเร่งการสร้างเสริม (Anabolic Agents)  
เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้หรือสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน  

เพศชาย โดยทําให้มีการสะสมโปรตีน น้ํา และเกลือในเซลล์กล้ามเนื้อจนมีขนาดโตและมีน้ําหนักมากขึ้น 
แต่กล้ามเนื้อที่โตจากการกระตุ้นด้วยยานี้จะมีสภาพอ่อนแอ นอกจากนี้ยังมีผลทําให้เอ็นของกล้ามเนื้อ
เกิดการอักเสบและฉีกขาดได้ง่าย ทั้งในขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน สารกลุ่มนี้มักใช้กับกีฬาที่ต้องการ 
พลังกล้ามเนื้อ เช่น ยกน้ําหนัก มวยปล้ํา เพาะกาย กรีฑา ว่ายน้ํา  

ผลข้างเคียงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ก่อให้เกิดภาวะทางจิต โกรธง่าย ฉุนเฉียว  
อาจทําให้ตับแข็ง หรือเป็นมะเร็งตับ ในเด็กวัยเจริญเติบโต จะทําให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก  
ในนักกีฬาชาย ใช้ระยะเวลานาน จะทําให้ผมร่วง การสร้างเชื้ออสุจิลดลง ลูกอัณฑะฝ่อ และเป็นหมัน 
ความดันโลหิตสูง และอาจทําให้เกิดโรคหัวใจได้ ในนักกีฬาหญิง จะลดการทํางานของรังไข่ มีลักษณะ
คล้ายเพศชาย เช่น เสียงห้าว ขนาดเต้านมเล็กลง มีขนหน้าอกขึ้น 

S.2 ฮอร์โมนเปปไทด์ (Peptide Hormones) และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต (Growth 
Factors) รวมทั้งสารที่เกี่ยวข้อง คือ สารและสารที่กระตุ้นการหลั่งของสาร ต่อไปนี้  

๑. สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ตัวอย่างเช่น สาร Erythropoietin (EPO) ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ที่สร้างขึ้นที่ไตทําหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดแดงบริเวณไขกระดูก นักกีฬานําไปใช้  
เพื่อเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้มากกว่าปกติ ทําให้จับออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายรวมทั้งกล้ามเนื้อขณะออกกําลัง
ได้มากขึ้น ทําให้ไม่เหนื่อยง่ายและร่างกายมีพลังงานมากขึ้น แต่สารนี้อาจส่งผลร้ายต่อร่างกาย  
เนื่องจากหากใช้จํานวนมาก เม็ดเลือดแดงในเลือดมีมากเกินไปอาจทําให้หัวใจวายเฉียบพลัน  

๒. ฮอร์โมนโคริโอนิคโกนาโดโทรปิน (Chorionic Gonadotrophin - CG) และลูทิ ไนซิ่ ง 
(Leutinizing hormones - LH) ในผู้ชาย 
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CG เป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นจากรกของเด็กในสตรีที่กําลังตั้ งครรภ์  ส่วน LH สร้างจาก 
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าของทั้งชายและหญิง LH สําหรับเพศหญิงช่วยกระตุ้นการตกไข่ ส่วนในเพศชาย 
จะกระตุ้นให้อัณฑะหลั่งสาร testosterone ทั้ง CG และ LH มีโครงสร้างคล้ายกัน นักกีฬาชาย 
จึงนํามาใช้เพื่อกระตุ้นให้อัณฑะสร้างฮอร์โมน testosterone เพิ่มขึ้น โดยหวังผลในการสร้างกล้ามเนื้อ
และลดไขมันฯ 

๓. อินซูลิน Insulin สร้างขึ้นโดยตับอ่อนและช่วยให้น้ําตาลกลูโคสในกระแสเลือดซึมผ่านผนัง
เข้าไปในเซลล์เพื่อเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ส่งผลให้เกิดการสะสมไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมากขึ้น โดยให้
ก่อนการแข่งขัน ๒-๓ ชั่วโมง ทําให้อัตราการใช้น้ําตาลเพิ่มขึ้น จํานวน ๑๐-๑๒ เท่า ช่วยเสริมฤทธิ์ 
Testosterone หรือ Growth Hormone ช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อลดขนาดลง แต่การใช้อินซูลิน
พร้อมน้ําตาลก่อนการแข่งขันจะเสี่ยงต่อการได้รับยาเกินขนาด เนื่องจากอินซูลินจะไปเร่งการเคลื่อนย้าย
น้ําตาลเข้าสู่เซลล์มาก ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา สมองขาดออกซิเจน อาจช็อกและหมดสติ  

๔. ฮอร์ โมนคอร์ทิ โคโทรฟิน (Corticotrophins) เป็นฮอร์ โมนของร่างกายที่หลั่ งจาก 
ต่อมใต้สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของต่อมหมวกไต  เพื่อหลั่ งฮอร์โมน Corticosteroid  
มีการสังเคราะห์ฮอร์โมนนี้เพื่อใช้กระตุ้นต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์โมน Corticosteroid มากขึ้น  

๕. ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต Growth Hormones or Somatotrophin (GH, HGH) 
เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมอง ทําหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง  ๆ ในร่างกาย 
การสังเคราะห์ฮอร์โมนนี้ขึ้นมาใช้เพื่อต้องการเพิ่มความสูงใหญ่ แต่มีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะไม่เพียง 
แต่ทําให้กล้ามเนื้อมีขนาดโตขึ้นเท่านั้น แต่กลับไปเพิ่มการเจริญเติบโตเนื้อเยื่ออื่น  ๆ ด้วย  
เช่น ผิวหนังหนาขึ้น อวัยวะภายในโต กระดูกโตและยาวขึ้น แต่กล้ามเนื้อที่โตกลับหย่อนยาน มักประสบ 
ปัญหาเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคต่อมไทรอยด์ (คอพอกเป็นพิษ) ประจําเดือนผิดปรกติและอายุสั้น 
กว่าคนทั่วไป 

S.3 สารกระตุ้นการตอบสนองของตัวรับชนิด เบต้าที่ ๒ (Beta - 2 Agonists)  
เป็นสารต้องห้ามที่อยู่ในรูปแบบของยารักษาโรคหืดหรือโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ  

ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ขยายหลอดลมของปอด ทําให้รับออกซิเจนได้ดีขึ้น หากนักกีฬามีประวัติการเจ็บป่วย 
ด้านทางเดินหายใจ จะอนุญาตให้ใช้บางตัวโดยการพ่นลําคอเท่านั้น และต้องมีใบรับรองแพทย์เฉพาะทาง 
พร้อมหลักฐานการตรวจการทํางานของปอด (Lung Function Test) ยาดังกล่าวหากใช้ปริมาณมาก  
จะสามารถมีฤทธิ์คล้ายเป็นอนาบอลิกสเตียรอยด์สามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันได้   
จึงห้ามใช้แบบรับประทานหรือฉีด  
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S.4 สารยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานของฮอร์โมน (Hormone Antagonists and 
Modulator)  

๑. Aromatase Inhibitors ซึ่งจะตรวจเฉพาะในนักกีฬาชาย  
๒. Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)  
๓. สารที่มีฤทธิ์ต่อต้านฮอร์โมนเพศหญิงอื่น  ๆ รวมถึงแต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้  

Clomiphene Tamoxifen and Fulvestrant  
๔. สารเปลี่ยนแปลงการทํางานของ Myostatin  
S.5 ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) และสารปิดบังอื่น ๆ (Masking Agents)  
นักกีฬาใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ําหนักตัวโดยการขับน้ําในร่างกาย ซึ่งสามารถลดปริมาณ 

น้ําได้ถึง ๓% ของน้ําหนักตัวภายใน ๒๔ ชั่วโมง เช่น น้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม สามารถขับน้ําได้  
๑.๕ กิ โลกรัมขึ้ น ไป  มัก ใช้ กับกีฬาที่ ต้ อ งการควบคุมน้ํ า หนัก  เช่น  ยกน้ํ าหนัก  มวย ยู โด  
เทควันโด คาราเต้ -โด เพาะกาย มวยปล้ํา นอกจากนี้อาจใช้สารปิดบัง (Masking Agent) อื่น ๆ  
เช่น ยาโพรเบนนาซิด (Probenacid) ชึ่งจะบดบังสารต้องห้ามมิให้ตรวจพบได้ง่าย  

ผลข้างเคียงของยาขับปัสสาวะ  
- ร่างกายเสียเกลือแร่ เช่น เกลือโซเดียม โปตัสเซียม  
- ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดตะคริวได้ง่าย  
- เกิดภาวะเพลียแดด (Heat Exhaust) และภาวะลมแดด Heat Stroke ทําให้หมดสติ 
วิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการต้องห้าม  
M.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการนําออกซิเจน (Enhancement of Oxygen Transfer)  
M.2 วิธีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ (Chemical and Physical Manipulation)  
M.3 การโด๊ปด้วยยีน (Gene Doping) 
M.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการนําออกซิเจน (Enhancement of Oxygen Transfer) 

ได้แก่  
- การโด๊ปด้วยเลือด (Blood Doping)  
- การจงใจใช้สารที่เพิ่มการจับการนําหรือการปล่อยออกซิเจน  
M.2 วิธีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ (Chemical and Physical Manipulation)    
เป็นการใช้วิธีการต่าง ๆ หรือใช้สารใด ๆ เพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ เพื่อไม่ให้

ตรวจพบสารต้องห้าม 
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M.3 การโด๊ปด้วยยีน (Gene Doping) 
ใช้วิธีการทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์โดยการปลูกถ่ายยีนพิเศษที่ควบคุมการสร้างสารที่ต้องการ

ใส่เข้าไปในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่จะใช้เป็นพาหะ เช่น เชื้อไวรัส แล้วนําเชื้อไวรัสที่มียีนที่ต้องการ  
ฉีดเข้าสู่ร่างกายของนักกีฬา เพื่อให้ไวรัสปล่อยยีนเข้าไปในเซลล์ร่างกายนักกีฬา ทําให้สามารถ  
สร้างสารที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้จากยีนดังกล่าว สารที่ได้จึงเหมือนกับสารที่ร่างกาย  
ผลิตขึ้นเองแตกต่างจากสารสังเคราะห์ที่ได้รับเพิ่มเข้ามาจากการทานหรือฉีดโดยตรง ไม่สามารถ  
ตรวจพบว่าเป็นการใช้สารโด๊ปได้ง่าย ๆ จึงจําเป็นต้องใช้วิธีพิเศษที่ยุ่งยากในการตรวจว่ามีการใช้ 
วิธีปลูกถ่ายยีนและผลจากการตรวจในปัจจุบันก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอีกด้วย  

กลุ่มที่ ๒ สารที่ห้ามใช้ในระหว่างการแข่งขัน  
นอกจากสารต้องห้ามในข้อ S.1-S.5 และวิธีการต้องห้ามในข้อ M.1-M.3 แล้ว ให้เพิ่มเติมสาร 

ที่ต้องห้ามต่อไปนี้  
S.6 สารกระตุ้น (Stimulants)  
S.7 สารเสพติด (Narcotics Analgesics)  
S.8 สารประเภทกัญชา (Cannabinoids)  
S.9 Glucocorticosteroids  
S.6 สารกระตุ้น (Stimulants) แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  
๑. สารที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง คือ สารที่กระตุ้นระบบสมองที่มีส่วนประกอบ

ของแอมเฟตตามีน (Amphetamine) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองทําให้ตื่นตัว ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย 
ข้อเสียจะทําให้การตัดสินใจลดลงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  

๒. สารที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเสรีซิมฟาธิติก คือ สารที่กระตุ้นต่อระบบหัวใจ อยู่ในกลุ่ม
ยาแก้โรคหวัด ที่สําคัญ ได้แก่ สารที่มีส่วนประกอบของเอฟฟิดีน (Ephedrine) ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์
กระตุ้นหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ทําให้ออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อที่ใช้ออกกําลังกายมากขึ้น กล้ามเนื้อ
มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น  

๓. สารที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเสรีซิมฟาธิติกบางส่วน  คือ สารที่ออกฤทธิ์กระตุ้น
กล้ามเนื้อหลอดลมให้ขยายตัว ได้แก่ สารที่มีส่วนประกอบของยา แก้โรคหืด ประเภทยาขยายหลอดลม 
เช่น Salbutamal และTerbutaline (อนุญาตให้ใช้เฉพาะแบบพ่นเท่านั้น)  

ผลข้างเคียง มีดังต่อไปนี้ 
ระดับเล็กน้อย คือ กระสับกระส่าย มือสั่น มึนงง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ใจสั่น  
ระดับรุนแรง คือ สับสน เพ้อ ชักกระตุก หวาดระแวง เส้นโลหิตในสมองแตก หัวใจวาย

เฉียบพลัน  
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S.7 สารเสพติด (Narcotics Analgesics)  
เป็นสารออกฤทธิ์ที่สมองและไขสันหลัง บรรเทาอาการบาดเจ็บ ผลข้ างเคียงต่อร่างกาย  

ทําให้ง่วงนอน อัตราการหายใจต่ํา คลื่นไส้อาเจียน สารชนิดนี้ ได้แก่ มอร์ฟีน เฮโรอีน รวมถึงเพธิดีน 
ซึ่งยาแก้ไอบางชนิด อาจมีส่วนประกอบของสารบางตัวในกลุ่มนี้  

S.8 สารประเภทกัญชา (Cannabinoid)  
เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ถ้าใช้ในปริมาณมากจะทําให้เกิดการขาดสติในการยับยั้งชั่งใจ  

ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอันตรายในขณะแข่งขันกีฬา  
S.9 กลูโคคอร์ทิโคสเตอรอยด์ (Glucocorticosteroids)  
ยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปยาหยอดตา ยาหยอดหู และยาครีมทาผิวหนัง เพื่อใช้บรรเทาอาการ

ภูมิแพ้ แต่ในทาง Doping มีผลเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด ทําให้ร่างกายใช้พลังงานจากน้ําตาลมากขึ้น 
เพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดง และเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด โดยทั้งนี้มีผลเสียต่อร่างกาย  คือ  
ยับยั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน ทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว ทําให้มีน้ําคั่ง
ภายในร่างกายอาจทําให้เกิดความดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ในระยะยาว  
เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลในกระเพาะอาหาร ตับอักเสบ กระดูกพรุน และเปราะ  

ดังนั้น จึงห้ามใช้โดยการรับประทาน การสวนทวารหนัก การฉีดเข้าเส้นหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
หากจําเป็นต้องใช้ทางการแพทย์ต้องได้รับอนุญาตโดยการขอยกเว้นในการใช้เพื่อการรักษา 
(Therapeutic Use Exemption: TUE) 

กลุ่มที่ ๓ สารต้องห้ามที่กําหนดพิเศษ  
P.1 แอลกอฮอล์ (Alcohol)  
P.2 เบต้า-บล็อกเกอร์ (Beta-Blockers)  
P.1 แอลกอฮอล์ (Alcohol) หรือ Ethanol  
เป็นสารที่ห้ามใช้ในการแข่งขันกีฬาบางชนิด โดยใช้วิธีการตรวจจากลมหายใจหรือทางเลือด 

โดยแต่ละสหพันธ์กีฬา จะกําหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แตกต่างกันออกไป เช่น การแข่งขันยิงธนู
ต้องไม่เกิน ๐.๑๐ g/l บิลเลียด ๐.๒๐ g/l  

P.2 เบต้า-บล็อกเกอร์ (Beta-Blockers)  
เป็นสารที่มีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลง นักกีฬาเชื่อว่าทําให้นิ่ง มีสมาธิดีขึ้น  

หรือเชื่อว่าลดอาการตื่นเต้น ทําให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันกีฬาบางชนิด เช่น ยิงปืน ยิงธนู 
บิลเบียด สนุกเกอร ์

 
 
 



-๑๘- 
 

ระยะเวลาของยาหรือสารต้องห้ามที่ตกค้างในร่างกาย  
ชนิดของสารต้องห้าม   ระยะเวลาที่ตกค้างในร่างกาย 

๑. พวกที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ๑ - ๗ วัน 
๒. ยาแก้ปวดชนิดเสพติด ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมง 
๓. ยากล่อมประสาท ๔ - ๘ วัน 
๔. กัญชา ๓ - ๕ สัปดาห์ 
๕. ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท  
ผสมอยู่ในยาแก้หวัด 

๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง 

๖. สารอนาบอลิกสเตอรอยด์ 
- รับประทาน 
- ฉีด  

 
๓ - ๖ สัปดาห์ 
๖ - ๘ เดือน 

 
ขอให้สังเกตว่าสารอนาบอลิกสเตอรอยด์จะตกค้างอยู่ในร่างกายเป็นเวลาหลายสัปดาห์  

โดยการกิน และตกค้างเป็นเวลาหลายเดือนโดยการฉีด  
บทกําหนดโทษนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้าม  
เพื่อเป็นแนวทางในการลงโทษ WADA ได้จัดประเภทของการละเมิดกฎต่อต้านการใช้สาร 

ต้องห้าม (Anti – Doping Rule Violation) เป็น ๘ ประเภท ดังนี้  
๑. การตรวจพบสารต้องห้าม หรือเมตาบอร์ไลต์ส หรือมาร์กเกอร์ของสารต้องห้าม  

ในตัวนักกีฬา  
๒. การใช้หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม  
๓. การมีสารต้องห้ามไว้ครอบครอง  
๔. การปฏิเสธการตรวจสารต้องห้ามในการแข่งขัน  
๕. การแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของการควบคุม 

การใช้สารต้องห้าม  
๖. การปฏิเสธการตรวจสารต้องห้ามนอกการแข่งขัน  
๗. การค้าหรือขนส่งสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามใด ๆ  
๘. การจัดการหรือพยายามจัดการหรือสนับสนุน ยุยง ส่งเสริม ปกปิด เกี่ยวกับสารและวิธีการ

ต้องห้ามให้แก่นักกีฬา 
 
 
 



-๑๙- 
 

การลงโทษของแต่ละประเภทมีระยะเวลา ดังนี้  
การละเมิดกฎการต่อต้านสารต้องห้าม  
ประเภท ๑ – ๕ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะเวลา ๒ ปี  
ประเภท ๖ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะเวลา ๑ – ๒ ปี  
ประเภท ๗ - ๘ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเป็นระยะเวลา ๔ ปี ถึงตลอดชีวิต  
หากมีการละเมิดกฎการต่อต้านสารต้องห้าม ครั้งที่ ๒ การลงโทษขึ้นอยู่กับการพิจารณา 

ของคณะกรรมการพิจารณาโทษ ซึ่งอาจถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตลอดชีวิต  
เพื่อให้เห็นภาพความจําเป็นที่ WADA รวมทั้งองค์กรกีฬาทั้งหลายจะต้องดําเนินการต่อต้าน 

การใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาอย่างเข้มข้น ขอให้ดูจากข้อมูลผลการตรวจโด๊ปในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูร้อนในระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

Olympic Drug Test 
Games Athletes Tested Positive Tests 

๑๙๖๘ Mexico City ๖๖๗ ๑ 
๑๙๗๒ Munich ๒,๐๗๙ ๗ 
๑๙๗๖ Montreal ๗๘๖ ๑๑ 
๑๙๘๐ Moscow ๖๔๕ ๐ 
๑๙๘๔ Los Angeles ๑,๕๐๗ ๑๒ 
๑๙๘๘ Seoul ๑,๕๙๘ ๑๐ 
๑๙๙๒ Barcelona ๑,๘๔๘ ๕ 
๑๙๙๖ Atlanta ๑,๙๒๓ ๒ 
๒๐๐๐ Sydney ๒,๗๕๘ ๑๑ 
๒๐๐๔ Athens ๓,๖๖๗ ๒๖ 
๒๐๐๘ Beijing ๔,๕๐๐ ๑๘ 

 
จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ชัดว่า มีการตรวจพบนักกีฬาใช้สารต้องห้ามทุกครั้ง ยกเว้นครั้งเดียว  

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ที่ตรวจไม่พบว่ามีการใช้สารต้องห้าม แม้ว่าจํานวนนักกีฬาที่ถูกตรวจพบว่าโด๊ป 
จะมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจํานวนที่ถูกตรวจทั้งหมด แต่ขอให้เห็นว่า ยังคงมีนักกีฬาโด๊ป และไม่น่าเชื่อ
ว่าทุกราย เกิดจากความประมาท หรือไม่ตั้งใจ หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องโด๊ป เชื่อว่าส่วนหนึ่ง  
ยังคงมีนักกีฬาที่พยายามเอาเปรียบโดยการแสวงหาสารโด๊ปที่ไม่อยู่ในรายการสารต้องห้ามที่ WADA 
ประกาศ มีผู้พยายามสั ง เคราะห์สารโด๊ปที่ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ ามตรวจไม่พบ  
จึงเป็นเรื่องที่ WADA ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เรื่องการต่อต้านสารต้องห้ามในการแข่งขัน



-๒๐- 
 

กีฬาเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  
มีข้อยุ่งยากหลายประการ ต้องใช้ทั้งงบประมาณและบุคลากรจํานวนมาก ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก 
ขององค์กรกีฬานานาชาติในทุกระดับ จะต้องจัดหาบุคลากรรับผิดชอบการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
ระดับชาติ และจะต้องมีการอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง ตามข้อผูกพันที่ลงนามไว้  

ข้อเขียนข้างต้น เป็นเพียงความรู้ทั่วไปในหลักการกว้าง ๆ ของการควบคุมการใช้สารต้องห้าม  
ในการแข่งขันกีฬา รายละเอียดทั้งหมดผู้รับผิดชอบจะต้ องศึกษาจากประมวลกฎการต่อต้าน 
การใช้สารต้องห้ามโลก และดําเนินการกับ WADA อย่างใกล้ชิด  

คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติคือ การศึกษาให้เข้าใจในหลักการ 
ของการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม นักกีฬาต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช้ยาเอง หรือใช้ยาตามคําแนะนํา 
ของผู้อื่น ต้องอยู่ ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์กีฬา หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากศูนย์ปฏิบัติการ  
ตรวจสารต้องห้ามว่าตรวจไม่พบสารโด๊ป นักกีฬาต้องแจ้งต่อแพทย์ทั่วไปทุกครั้งที่ขอรับการรักษา  
ว่าขอให้แพทย์ระมัดระวังที่จะไม่ใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารต้องห้าม ยกเว้นในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  
แต่ต้องมีการแจ้งขอยกเว้นเพื่อการรักษาทางการแพทย์ (TUE) และต้องเข้าใจว่าสารต้องห้ามบางชนิด 
ไม่สามารถขอ TUE ได้  

นักกีฬาทุกคนต้องถือว่าเรื่องสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬามีความสําคัญมาก เป็นกฎ  
กติกา เช่นเดียวกับกติกาในการแข่งขันกีฬา เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องยึดถือปฏิบัติ  นักกีฬาไม่มีสิทธิ 
ที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้  ไม่เห็น ไม่ได้ใช้สารต้องห้าม ไม่มีความรู้ เรื่องสารต้องห้าม หากถูกตรวจพบ 
นักกีฬาต้องยอมรับผลการตรวจ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎการต่อต้านสารต้องห้ามโลก เปรียบได้กับ  
การที่ทําผิดกฎหมายแล้ว อ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ 






























































































































































































































