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กำรใช้ส ำรต้ อ งห้ ำมทำงกำรกี ฬ ำเป็น สิ่ ง ที่ ร้ำ ยแรง
และไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ ำ งยิ่ ง ในแวดวงกี ฬ ำ ซึ่ ง ส่ ง ผลเสี ย
ในด้ ำ นชื่ อ เสี ย ง ภำพลั ก ษณ์ และกำรยกย่ อ งนั บ ถื อ ต่ อ
ผู้ ใช้ส ำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำ ถึงแม้ว่ำจะมีกำรลงโทษต่ อ
ผู้ใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำแต่ก็ยังพบว่ำมีกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำเกิดขึ้นอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
ในขณะที่ อ งค์ ก ำรกำรศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้เสนอ
“อนุ สั ญ ญำระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้
สำรต้ อ งห้ ำ มในกำรกี ฬ ำ ( International Convention
Against Doping in Sport)” เพื่อให้ประเทศสมำชิกพิจำรณำ
และให้กำรรับรอง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ อนุสัญญำนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ มำตรกำรเพื่ อ กำรควบคุ ม กำรใช้
สำรต้ อ งห้ ำ มในกำรกี ฬ ำระดั บชำติ ควำมร่ ว มมื อ ในระดับ
นำนำชำติ เ พื่ อ กำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มในกำรกี ฬำ
รวมถึงกฎระเบียบและนโยบำยในกำรสนับสนุนอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
(“กำรให้สัตยำบันเพื่อเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมในกำรกีฬำ,” 2549)
นอกจำกนี้ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมโลก (World
Anti-Doping Agency: WADA) ได้ตรำประมวลกฎกำรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Code: WADC)
และรำยกำรต้องห้ำมเพื่อใช้บังคับ
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และรำยกำรต้องห้ ำมเพื่อใช้บั งคับ แต่เนื่ องจำกสำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำมีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น
จึงส่งผลให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกต้องปรับปรุงประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก
และรำยกำรต้องห้ำมให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ รวมทั้งนำนำประเทศ
ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดให้สอดคล้องกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกกำหนดไว้เช่นกัน
ต่อมำประเทศไทยได้ให้สัตยำบันอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมใน
กำรกีฬำ และเพื่อให้ กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนสำกลทำงกำรกี ฬำที่ องค์ กรต่ อ ต้ ำ น
กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลกเป็ น ผู้ ก ำหนด รั ฐ สภำไทยจึ ง ได้ ต รำพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ ม
ทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 มำใช้บังคับ และมีกำรจัดตั้ง “สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
(Doping Control Agency of Thailand: DCAT)” เป็นองค์กรต่อต้ำนสำรต้องห้ำมแห่งชำติ ทำหน้ำทีด่ ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำม (สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ, ม.ป.ป.)
สภาพปัญหาทางการกีฬาตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555
เนื่ องจำกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมโลกได้ทำกำรปรับปรุงประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 จึงเป็นเหตุให้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 บำงมำตรำไม่สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งหำกไม่มีกำรแก้ไขบทบัญญัติอย่ำงเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับชำติและระดับนำนำชำติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ ซึ่งไม่สำมำรถเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ในระดับชำติและระดับนำนำชำติได้ และถูกจำกัดสิทธิ ในกำรส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ รวมทั้ ง ถู ก จ ำกั ด สิ ท ธิ ใ นกำรใช้ธ งชำติ ไ ทยในกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำอั น กระทบต่ อ ชื่อ เสี ยงเกี ย รติภูมิ
ของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และชื่อเสียงของประเทศอย่ำงรุนแรง ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมั่นคง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 (พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555, 2564, น. 9)
ผู้ศึกษำได้จัดทำบทควำมนี้เพื่อ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
ตำมพระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มพระรำชบั ญญั ติ ค วบคุ ม กำรใช้ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 1) สรุปสำระสำคัญพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุม
กำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 2) บทวิเ ครำะห์ก รณีอ งค์ ก ำรต่อ ต้ำ นกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษแก่ป ระเทศไทยและกำรแก้ไขปัญหำ 3) ลำดับเหตุกำรณ์กรณีองค์กร
ต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทยและกำรแก้ไขปัญหำ 4) อนุสัญญำและกฎ
ขององค์ก รระหว่ำ งประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ 5) ควำมเป็นมำของ
สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ 6) บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษำ
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สรุปสาระสาคัญ พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564
สรุปสำระสำคัญพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. บทนิยาม
“สำรต้องห้ำม” หมำยควำมว่ำ สำรหรือประเภทของสำรตำมภำคผนวกหนึ่งท้ำยอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้ว ยกำรต่อต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมในกำรกี ฬำ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุล ำคม พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“วิธีกำรต้องห้ ำม” หมำยควำมว่ำ วิธีกำรใด ๆ ตำมที่ได้มีกำรกำหนดไว้ในรำยกำรต้องห้ ำมตำม
ภำคผนวกหนึ่งท้ำยอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“สมำคมกีฬำ” หมำยควำมว่ำ สมำคมกีฬำที่ได้รับอนุญำตให้ จัดตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกีฬำ
แห่ งประเทศไทย และให้ ห มำยควำมรวมถึ งองค์ กรกีฬ ำระดับ ประเทศหรื อระดับภู มิภ ำคในประเทศไทย
ซึ่งเป็นสมำชิกของหรือได้รับกำรรับรองจำกสหพันธ์กีฬำนำนำชำติว่ำเป็นองค์กรที่กำกับดูแลกีฬำของสหพันธ์
กีฬำนำนำชำติในประเทศไทยด้วย
“กำรแข่งขันกีฬำ” หมำยควำมว่ำ กำรแข่งขันกีฬำครั้งหนึ่งหรือกำรแข่งขันกีฬำนัดเดียว หรือเกมส์เดียว
หรือกำรแข่งขันกีฬำประเภทเดียว ทั้งนี้ ตำมที่สหพันธ์กีฬำนำนำชำติของแต่ละชนิดกีฬำนั้น ๆ กำหนด
“นักกีฬำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลใดที่เข้ำแข่งขันกีฬำในระดับนำนำชำติตำมที่สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ
ของแต่ละชนิดกีฬำนั้น ๆ กำหนด หรือในระดับชำติตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
“บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกซ้อม ผู้จัดกำร ตัวแทน คณะทำงำนร่วม
ทีม เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และทำงเวชกิจฉุกเฉิน หรือบิดำมำรดำของนักกีฬำ หรือบุคคลอื่นใด
ซึ่งให้กำรรักษำ ให้ควำมช่วยเหลือ หรือทำงำนร่วมกับนักกีฬำที่เข้ำร่วมหรือเตรียมตัวสำหรับกำรแข่งขันกีฬำ
2. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
2.1 คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ประกอบด้วย
• รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ประธำนกรรมกำร
• ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
รองประธำนกรรมกำร คนที่หนึ่ง
• ประธำนคณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
รองประธำนกรรมกำร คนที่สอง
• ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กรรมกำร
• ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรรมกำร
• อัยกำรสูงสุด
กรรมกำร
• อธิบดีกรมพลศึกษำ
กรรมกำร

4
• อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ1
กรรมกำร
• ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
วิจัยและนวัตกรรม
• ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยแพทย์และวิทยำศำสตร์
กรรมกำร
กำรกีฬำของคณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ2
• รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรควบคุม
จำนวนไม่เกิน 3 คน
กำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
• ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำมีหน้ำที่และอำนำจดังนี้
1) กำหนดนโยบำยและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในกำรดำเนินกำรของสำนักงำน
2) ออกประกำศเกี่ยวกับกำรพิจำรณำโทษทำงกีฬำและมำตรกำรในกำรลงโทษทำงกีฬำ
3) ส่ งเสริ มกำรอบรมให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับสำรต้องห้ ำมหรือวิธีกำรต้องห้ ำมแก่นักกีฬำ บุคคลซึ่ง
สนับสนุนกำรกีฬำ และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรกีฬำ
4) ออกประกำศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดให้ เ ป็ น ไปตำมหน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
5) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของ
คณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
นอกจำกนี้ ยั งกำหนดให้ กำรออกกฎ ข้อบังคับ นโยบำย หรือกำรปฏิบัติเชิงบริหำรต่ำง ๆ ในกำร
ดำเนินกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกและมำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมหลักกำรที่ ระบุไว้ในอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้ว ยกำร
ต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องอยู่เสมอ
2.2 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
ให้มีคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรกำรแพทย์
2) คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษ
3) คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
1

ตำแหน่งเดิมคือ อธิกำรบดีสถำบันกำรพลศึกษำ ปัจจุบันคือ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ อ้ำงอิงจำกคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำในรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2
ตำแหน่งเดิมคือ ประธำนฝ่ำยแพทย์ของคณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ปัจจุบันคือ ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยแพทย์
และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำของคณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ อ้ำงอิงจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำในรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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โดยกรรมกำรเฉพำะเรื่องอยู่ในตำแหน่งครำวละ 2 ปี
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อ งมี อ ำนำจสั่ ง ให้ นั ก กี ฬ ำ บุ ค คลซึ่ ง สนั บ สนุ น กำรกี ฬ ำ หรื อ บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวข้อง ส่งสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม วัตถุ เอกสำร หลักฐำน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจหำ
สำรต้ อ งห้ ำ มหรื อ วิ ธี ก ำรต้ อ งห้ ำ มได้ ในกำรนี้ จ ะเรี ย กนั ก กี ฬ ำ บุ ค คลซึ่ ง สนั บ สนุ น กำรกี ฬ ำ หรื อ บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวข้องมำชี้แจงด้วยวำจำก็ได้
3. สานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ให้จัดตั้งสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเป็นหน่วยงำนในกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
ที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน มีหน้ำที่และอำนำจดังนี้
1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
2) ดำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกับกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมตำมประกำศ
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
3) ให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรประกันคุณภำพของกระบวนกำรควบคุม
กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มและวิ ธี ก ำรต้ อ งห้ ำ ม กำรวิ จั ย และพั ฒ นำ เพื่ อ พั ฒ นำและป้ อ งกั น กำรควบคุ ม กำรใช้
สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำม
4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ควำมร่ ว มมื อ ในกำรป้ อ งกั น กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มและวิ ธี ก ำรต้ อ งห้ ำ ม
ทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ
5) จัดทำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับสำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำม และหลักเกณฑ์ในกำรควบคุมกำรใช้
สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นประมวลและปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบเป็นกำรทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือระบบหรือวิธีกำรอื่นใดที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้
โดยสะดวก
6) จั ด ให้ มี ก ำรโฆษณำ และประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรเกี่ ย วกั บ สำรต้ อ งห้ ำ มและวิ ธี ก ำรต้ อ งห้ ำ ม
ในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อนักกีฬำและประชำชน
7) ประสำนงำนกับนักกีฬำ สมำคมกีฬำ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจหำสำรต้องห้ำมและวิธีกำร
ต้องห้ำมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
8) ประสำนงำนกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำระดับสำกล
9) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
ห้ ำ มนั ก กี ฬ ำหรื อ บุ ค คลซึ่ ง สนั บ สนุ น กำรกี ฬ ำกระท ำกำรอั น เป็ น กำรฝ่ ำ ฝื น หลั ก เกณฑ์ ใ นกำรใช้
สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำประกำศกำหนด
เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษได้รับรำยงำนจำกสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำว่ำนักกีฬำ
หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษดำเนินกำรพิจำรณำ
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เพื่อมีคำสั่ง และแจ้งคำสั่งนั้นให้นักกีฬำ บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษต้องให้นักกีฬำ บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกำสได้ทรำบ
ข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอและมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐำนของตนในกระบวนกำรพิจำรณำที่เป็นธรรม
กำรพิจำรณำ กำรกำหนดโทษทำงกีฬำ และกำรแจ้งคำสั่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ
ทีค่ ณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำประกำศกำหนด
หำกนักกีฬำ บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ เมื่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์พิจำรณำแล้วให้แจ้งคำวินิจฉัย
เป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องให้นักกีฬำ
บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกำสได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอและมีโอกำสได้โต้แย้ง
และแสดงหลักฐำนของตนในกระบวนกำรพิจำรณำที่เป็นธรรม กำรพิจำรณำและกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรประกำศกำหนด ในกำรออกหลั กเกณฑ์ วิธีกำร
และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด ต้องไม่ตัดสิทธิขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมที่กำหนด
ไว้ในประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ในกำรอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิ จฉัย
อุทธรณ์ต่อศำลอนุญำโตตุลำกำรทำงกำรกีฬำตำมข้อตกลงที่ผูกพันระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กำรเก็บตัวอย่ำง กำรเคลื่อนย้ำยตัวอย่ำงและกำรขนส่ง กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และมำตรฐำน
กำรตรวจสอบสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม รวมทั้งค่ำบริกำรในกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมหลั กเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำประกำศกำหนด
นักกีฬำผู้ใดจะใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมเพื่อกำรรักษำ ให้ยื่นคำขออนุญำตต่อ สำนักงำน
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ และให้สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำส่งคำขอให้
คณะกรรมกำรกำรแพทย์พิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรกำรแพทย์มีคำสั่งอนุญำตหรือไม่อนุญำตแล้ว ให้นักกีฬำ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิ ทธิอุทธรณ์ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้ส ำร
ต้องห้ำมทำงกำรกีฬำประกำศกำหนด
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกี ฬำ
ดำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม เก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ รำยงำนผลกำรตรวจหำ
สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม และให้มีอำนำจดังนี้
1) เข้ำไปเก็บตัวอย่ำงเลือด ปัสสำวะ หรือส่วนประกอบของร่ำงกำยจำกนักกีฬำ เพื่อนำไปตรวจหำ
สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมในกำรแข่งขันกีฬำหรือนอกกำรแข่งขันกีฬำในสถำนที่และเวลำใด ๆ ที่นักกีฬำ
พักอำศัยหรือฝึกซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ ซึ่งกำรเข้ำไปตรวจหำสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมนอกกำรแข่งขัน
กีฬำ ให้กระทำระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำนักกีฬำมีกำรใช้
สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมและหำกปล่อยเนิ่นช้ำจะกระทบต่อกระบวนกำรในกำรตรวจสอบ ให้เข้ำไป
ตรวจหำสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมในเวลำกลำงคืนก็ได้
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2) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลใดมำให้ ถ้ อ ยค ำ ส่ ง ค ำชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ส่ ง เอกสำรหรื อ หลั ก ฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจหำสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมมำเพื่อตรวจสอบหรือประกอบกำรพิจำรณำ
6. บทกาหนดโทษ
ผู้ ใดฝ่ ำฝื น หรื อไม่ป ฏิบั ติตำมหลั กเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมทำงกำรกี ฬ ำ
ประกำศกำหนดที่ว่ำ ห้ำมนักกีฬำหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำกระทำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์
ในกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษกำหนดโทษทำงกีฬำเพื่ อตัดสิ ทธิ
ในกำรแข่งขันกีฬำหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรแข่งขันกีฬำ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจำกกำรแข่งขันกีฬำหรือ
อันเนื่องมำจำกกำรได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้ส ำร
ต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำประกำศกำหนด และโทษทำงกีฬำตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้ส ำรต้องห้ ำ ม
ทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555 มิ ใ ช่ โ ทษอำญำ (พระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม กำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)
บทวิเคราะห์กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไข
ปัญหา
ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
(International Convention Against Doping in Sport) เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2548 ซึ่ ง อนุ สั ญ ญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ ได้กำหนดให้รัฐภำคีผูกพันในกำรดำเนิน
มำตรกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม ตำมหลักกำรที่กำหนดไว้ในประมวลกฎ
กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Code: WADC) (รัฐบำลไทย, 2564) และเพื่อให้
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำให้เป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนสำกล
ทำงกำรกีฬำที่ “องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Agency: WADA)” เป็นผู้กำหนด
รั ฐ สภำไทยจึ ง ได้ ต รำพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555 มำใช้ บั ง คั บ
อีกทั้ง ยังได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ (Doping Control Agency of Thailand:
DCAT) เป็นองค์กรต่อต้ำนสำรต้องห้ำมแห่งชำติ (สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ, ม.ป.ป.)
ต่อ มำองค์ ก รต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ำ มโลกได้ทำกำรปรั บ ปรุง ประมวลกฎกำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 จึงเป็นเหตุให้สำระสำคัญของบทบัญญัติ
บำงมำตรำของพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 ของประเทศไทยไม่สอดคล้อง
กับ ประมวลกฎกำรต่ อ ต้ำ นกำรใช้ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลก (รัฐ บำลไทย, 2564) ได้แ ก่ บทนิย ำมสำรต้อ งห้ ำ ม
สมำคมกีฬ ำ กำรแข่ง ขัน กี ฬ ำ นัก กีฬ ำ บุค คลซึ่ง สนับ สนุน กำรกี ฬ ำ ไม่มีบ ทนิย ำมวิธ ีก ำรต้ อ งห้ ำ ม
องค์ป ระกอบของคณะกรรมกำร หน้ ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำร หน้ำที่และอำนำจของสำนั ก งำน
กำรควบคุมกำรใช้ส ำรต้ อ งห้ ำ ม อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำ ที่ กำรกำหนดโทษ อีกทั้งองค์กรต่ อต้ำนกำรใช้
ส ำ ร ต้ อ ง ห้ ำ ม โ ล ก ไ ด้ ร ำ ย ง ำ น ว่ ำ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อ ยู่ ใ น ภ ำ ว ะ วิ ก ฤ ต ด้ ำ น ก ำ ร ใ ช้ ส ำ ร ต้ อ ง ห้ ำ ม
ทำงกำรกี ฬ ำ รวมถึ ง องค์ ก รต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลกต้ อ งกำรให้ ห น่ ว ยงำนที่ ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ
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กำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำมของประเทศไทยเป็นหน่วยงำนอิสระ (สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี,
2564) จึงทำให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย ดังนี้
1. สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำจะสูญเสียสิทธิในกำรดำรงตำแหน่งในสำนักงำน
ขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกหรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสียสิทธิกำรเป็นเจ้ำภำพในกิจกรรม
ที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจัดหรือมีส่วนร่วมจัด เสียสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกจัดขึ้น เสียสิทธิกำรได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน จำกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก
โดยมีกรอบระยะเวลำเพื่อใช้บังคับแก่สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำไปจนกว่ำจะแก้ไข
กฎหมำยในสำระสำคัญแล้วเสร็จ
2. ผู้แทนสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำจะไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำร
หรือคณะกรรมกำรอื่นใดขององค์กรที่ยอมรับประมวลกฎต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกและตกลงปฏิบัติตำม
รวมถึงองค์กรที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยมีกรอบระยะเวลำจะใช้บังคับแก่สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำม
ทำงกำรกีฬำ เป็นระยะเวลำ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2565) หรือจนกว่ำ
จะแก้ไขกฎหมำยแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลำใดยำวกว่ำกัน
3. ประเทศไทยอำจไม่ได้รับสิทธิในกำรเสนอเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำชิงแชมป์ระดับภูมิภำค
ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬำที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬำสำคัญ หรือรำยกำรแข่งขันกีฬำต่ำง ๆ
ของสหพันธ์กีฬำนำนำชำติ แต่จะไม่กระทบสิทธิในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำที่ประเทศไทยได้รับก่อน
วันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งไม่กระทบสิทธิในกำรเสนอเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกและ
กีฬำพำรำลิมปิก โดยมีกรอบระยะเวลำใช้บังคับกับประเทศไทยไปจนกว่ำจะแก้ไขกฎหมำยแล้วเสร็จ
4. กำรไม่ให้แสดง โบก หรือชักธงชำติไทยในกำรแข่งขันกีฬำชิงแชมป์ระดับภูมิภำค ระดับทวีป ระดับโลก
มหกรรมกีฬำที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬำสำคัญ เว้นแต่เป็นกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกและกีฬำพำรำลิมปิก
โดยมีกรอบระยะเวลำใช้บังคับสำหรับกำรแข่งขันกีฬำครั้งถัดไปหรือจนกว่ำจะดำเนินกำรแก้ไขกฎหมำยแล้วเสร็จ
แล้วแต่ระยะเวลำใดยำวกว่ำกัน (รัฐบำลไทย, 2564) ซึ่งเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบให้เห็นมำกที่สุด จะเห็นได้จำก
ในวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เดชำพล พัววรำนุเครำะห์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันคู่ผ สม
ประเทศไทยสำมำรถคว้ำแชมป์ TotalEnergies BWF World Championships 2021 ที่ประเทศสเปน
ซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของนักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทย โดยในพิธีมอบรำงวัลนั้นสิ่งที่ปรำกฏขึ้นในช่วงกำรเปิด
เพลงชำติของผู้ชนะแทนที่จะเป็นธงชำติไทยที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด กลับเป็นธงของสมำคมกีฬำแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยที่ปรำกฏขึ้นแทน (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)
ผลกระทบต่อประเทศไทย
จำกกำรที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้มีมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย จึงทำให้ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก ทั้งผลกระทบด้ำนกำรเมือง ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจในที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรกีฬำ
และผลกระทบด้ำนสังคม สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบได้ ดังนี้ (รัฐบำลไทย, 2564)
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1. ผลกระทบด้ำนกำรเมือง
1) รัฐ บำลมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี เนื่องจำกประชำชนไม่พอใจในกำรบริห ำรรำชกำรแผ่นดิน
ของรัฐบำลที่แก้ไขปัญหำล่ำช้ำ
2) ประชำชนมีมุมมองเชิงลบต่อระบบรำชกำร เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญ หำ
ล่ำช้ำ อีกทั้งกระบวนกำรนิติบัญญัติยังต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำน
2. ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรกีฬำ
1) ในปี พ.ศ. 2565 ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับด้ำนกำรกีฬำ ซึ่งมำจำกกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำในแต่ละประเภทและระดับ ประมำณ 46,000 ล้ำนบำท
2) ในปี พ.ศ. 2565 ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับด้ำนกำรกีฬำ ซึ่งมำจำกอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ประมำณ 9,000 ล้ำนบำท
3. ผลกระทบด้ำนสังคม
1) ประเทศมีชื่อเสียงและภำพลักษณ์ในทำงที่ไม่ดี
2) เกิดผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ควำมภำคภูมิใจ และควำมสำมัคคีของนักกีฬำ สมำคมกีฬำ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชำชนชำวไทยที่ให้กำรสนับสนุนและให้กำลังใจ
3) ส่งผลกระทบแนวนโยบำยแห่งรัฐตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
มำตรำ 71 ที่รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
นอกจำกนี้ หำกวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของอุตสำหกรรมกำรกีฬำของประเทศไทย
จะพบว่ำ
จุ ดแข็ง (Strengths) คือ อุตสำหกรรมกำรกีฬำไทยสำมำรถสร้ำงนักกีฬำที่มีควำมสำมำรถเป็นที่
ยอมรับทั่วโลก สร้ำงมูลค่ำเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรกีฬำได้จำนวนมำก สร้ำงควำมสุขให้กับประชำชน
ที่ชมกำรแข่งขันกีฬำได้ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ประชำชนทั่วโลก
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ อุตสำหกรรมกำรกีฬำไทยยังมีปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลำยด้ำน
โอกาส (Opportunities) คือ ประชำชนทั่วโลกให้ควำมสนใจในด้ำนสุขภำพมำกขึ้น ให้ควำมสนใจ
กับกำรออกกำลังกำย ชมกำรแข่งขันกีฬำเป็นจำนวนมำก รับรู้เรื่องรำวของวงกำรกีฬำในแต่ละประเทศ
อุปสรรค (Threats) คือ ภำพรวมกำรกีฬำของโลกมีกระแสควำมตื่นตัวที่ถดถอยลง รวมถึงโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรกีฬำ
จะเห็นได้ว่ำระยะเวลำกำรบังคับขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งด้ำนกำรเมือง ด้ำนเศรษฐกิจ ที่เกี่ย วข้องกับด้ำนกำรกีฬำและด้ำนสั งคมนั้น ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อ
ประเทศไทย นอกจำกนี้ สภำพแวดล้อมของอุตสำหกรรมกำรกีฬำของประเทศไทยยัง ได้รับผลกระทบอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องรีบดำเนินกำรแก้ไขกฎหมำยให้ทันภำยในระยะเวลำที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 เพื่อให้
สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งหำกประเทศไทยดำเนิ นกำรแก้ไขกฎหมำย
ช้ำจนเกินไปจะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สำมำรถส่งนักกีฬำไปเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำระดับชำติและระดับนำนำชำติได้
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ไม่สำมำรถเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติและระดับนำนำชำติได้ เกิดผลกระทบต่อวงกำร
กีฬำของประเทศและภำพลักษณ์ของประเทศ สูญเสียมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเป็นจำนวนมำก และถูกจำกัดสิทธิ
ในกำรใช้ธงชำติไทยในกำรแข่งขันกีฬำอันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ดังนั้น เพื่อรักษำควำม
มั่ น คงในทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศและเป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น รี บ ด่ ว นอั น มิ อ ำจหลี ก เลี่ ย งได้
คณะรัฐมนตรี จึงได้ตรำกฎหมำยพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำม
ทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 (พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555, 2564)
ภำยหลังจำกที่ได้แก้ไขกฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำตำมที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกระบุแล้ว
องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกก็ได้ยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมำ
มีชื่อเสียงและมีภำพลักษณ์ที่ดี ประเทศไทยสำมำรถใช้ธงชำติไทยในกำรแข่งขันกีฬำได้และสำมำรถเสนอตัว
เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำได้ ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของรัฐบำลและหน่วยงำน
ที่เกี่ย วข้อง ประเทศไทยได้ผ ลประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรกีฬำ นักกีฬำมีกำลังใจ
ในกำรแข่งขันกีฬำ และยังสำมำรถพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
ลาดับเหตุการณ์กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไข
ปัญหา
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทรำบรำยงำนว่ำ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้แจ้งว่ำประเทศไทยอยู่ในภำวะวิกฤตด้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ จึงมีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้ส ำรต้อ งห้ ำม
ทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ค.ศ. 2021
(2021 World Anti-Doping Code: WADC) ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
ได้ร่วมกันพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 เพื่อให้
สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก โดยให้พิจำรณำรูปแบบควำมเหมำะสมที่จะตรำเป็น
กฎหมำยตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หรือตรำเป็น
พระรำชกำหนด (สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 2564)
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้ออกแถลงกำรณ์ว่ำประเทศไทย
ประเทศเกำหลีเหนือ และประเทศอินโดนีเซีย ทำผิดกฎเรื่องสำรกระตุ้นเกี่ยวกับนักกีฬำ โดยประเทศไทย
ถูกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกระบุควำมผิดไว้ว่ำ ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎขององค์กรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมโลกในด้ำนของกำรบังคับใช้กฎหมำย ในขณะที่ประเทศเกำหลีเหนือและประเทศอินโดนีเซีย
ผิดกฎในด้ำนของกำรไม่ส่งนักกีฬำเข้ำรับกำรตรวจหำสำรต้องห้ำม ซึ่งทั้ง 3 ประเทศจะต้องถูกมำตรกำรลงโทษ
อย่ำงร้ำยแรงจำกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก อีกทั้ง องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกต้องกำร
ให้องค์กรต่อต้ำนสำรต้องห้ำมแห่งชำติดำเนินกำรอย่ ำงอิสระแต่ในส่วนของประเทศไทยหน่วยงำนดังกล่ำว
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อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (“ผู้ว่ำกำร กกท. เร่งแก้ปัญหำที่ WADA ออกแถลงกำรณ์
แบนไทยในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับสำกลเป็นเวลำ 1 ปี,” 2564)
ต่อมำองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย ดังนี้ 1) สำนักงำน
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) จะสูญเสียสิทธิ
ในกำรดำรงตำแหน่งในสำนักงำนขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกหรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้แทนสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำจะไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรหรือ
คณะกรรมกำรอื่นใดขององค์กรที่ย อมรับ ประมวลกฎต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ ำมโลกและตกลงปฏิบัติต ำม
รวมถึงองค์กรที่มีควำมเกี่ยวข้อง 3) ประเทศไทยอำจไม่ได้รับสิทธิในกำรเสนอเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ชิงแชมป์ระดับภูมิภำค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬำที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬำสำคัญ หรือรำยกำร
แข่งขันกีฬำต่ำง ๆ ของสหพันธ์กีฬำนำนำชำติ 4) กำรไม่ให้แสดง โบก หรือชักธงชำติไทยในกำรแข่งขันกีฬำ
ชิงแชมป์ระดับภูมิภำค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬำที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬำสำคัญ เว้นแต่เป็น
กำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกและกีฬำพำรำลิมปิก (รัฐบำลไทย, 2564) ซึ่งเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบให้เห็นมำกที่สุด
จะเห็นได้จำกในวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เดชำพล พัววรำนุเครำะห์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตัน
คู่ผสมประเทศไทยสำมำรถคว้ำแชมป์ TotalEnergies BWF World Championships 2021 ที่ประเทศสเปน
ซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของนักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทย โดยในพิธีมอบรำงวัลนั้นสิ่งที่ปรำกฏขึ้นในช่วงกำรเปิด
เพลงชำติของผู้ชนะแทนที่จะเป็นธงชำติไทยที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด กลับเป็นธงของสมำคมกีฬำแบดมินตัน
แห่งประเทศไทยที่ปรำกฏขึ้นแทน (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้แถลงกำรณ์ควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไข
ร่ำงกฎหมำยควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว และได้นำส่งถึงสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)
วัน ที่ 23 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 นำยจิรำยุ ห่ว งทรัพย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคเพื่ อไทย
ได้ตั้งกระทู้ถำมสดด้วยวำจำในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสำมัญประจำปี
ครั้งที่ส อง) วัน ที่ 23 ธัน วำคม พ.ศ. 2564 เรื่อง องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษ
แก่ประเทศไทย โดยมีควำมคิดเห็นว่ำรัฐบำลควรเร่งดำเนินกำรแก้ ไขเรื่องนี้ ขณะที่นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ชี้แจงว่ำตั้งแต่ พ.ศ. 2562 องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก
เคยท้วงติงกำรทำงำนของประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่องและได้แก้ไขตำมลำดับ และจะนำเรื่องนี้ให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป (“รมว.กีฬำ วอน ส.ส. ช่วยผ่ำนกฎหมำย หวังไทยพ้นโทษแบนทัน เอเชียนเกมส์,” 2564)
วั น ที่ 30 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 รำชกิ จ จำนุ เ บกษำได้ ป ระกำศพระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้ส ำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 โดยมีผ ลใช้บังคับวัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 (พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)
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วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักนำยกรัฐมนตรีได้แถลงกำรณ์ว่ำนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้
กำรกีฬำแห่งประเทศไทยเร่งประสำนไปยังองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกเพื่อชี้แจงว่ำ ประเทศไทย
ได้แก้ไขปัญหำกฎหมำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกยกเลิกมำตรกำร
ลงโทษแก่ประเทศไทย (กรมประชำสัมพันธ์, 2564)
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 หนังสือนัดประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ลงวันที่ 13 มกรำคม 2565 ได้บรรจุ
ระเบียบวำระ พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564 เป็นเรื่องด่วนในระเบียบวำระกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสำมัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, 2565)
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 กำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสำมัญ
ประจ ำปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น ที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 ได้ พิ จ ำรณำเรื่ อ งพระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
โดยนำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้แถลงเหตุผลของกำรเสนอ
พระรำชกำหนดนี้ว่ำ โดยที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ ำมโลกซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่กำหนด
มำตรกำรกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำในระดับนำนำชำติ ได้ปรับปรุงประมวลกฎกำรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ส่งผลให้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555
ไม่ส อดคล้องกับ ประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งหำกไม่มีกำรแก้ไขบทบัญญัติเหล่ำนั้น
อย่ำงเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติและระดับนำนำชำติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ
ในกำรจัดกำรแข่งขันมำแล้ว และมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในระยะเวลำอันใกล้หลำยรำยกำร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงรุนแรงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจำก
กำรแข่ง ขัน กีฬำ มูล ค่ำ ที่เกิดขึ้น จำกกำรประชำสัมพันธ์แ ละมูล ค่ำสื่อ ในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่ง ขัน กีฬำ
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รำยได้กำรท่องเที่ยวจำกนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่องเที่ยว
ในประเทศไทยระหว่ำงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำระดับนำนำชำติ นอกจำกนี้ อำจจะถูกจำกัดสิทธิในกำรส่ ง
นักกีฬำเข้ำแข่งขันในกีฬำระดับชำติและระดับนำนำชำติอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรใช้ธงชำติไทยในกำรแข่งขัน
กีฬำอันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและควำมภำคภูมิใจของประชำชนชำวไทย จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศจึงจำเป็นต้องตรำพระรำชกำหนดนี้ขึ้น
จำกนั้นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้อภิปรำยประเด็นควำมผิดพลำดและควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำร
ปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำมทำงกำรกีฬ ำให้ส อดคล้อ งกับประมวลกฎ
กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก อันเป็นเหตุให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษ
แก่ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจำกัดสิทธิและได้รับควำมเสียหำย เช่น ไม่สำมำรถใช้ ธงชำติไทยในพิธี
มอบรำงวัล ไม่สำมำรถเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติได้ ซึง่ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก
ได้แจ้งเตือนล่วงหน้ำเพื่อให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำแล้ว
แต่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และกำรกีฬำแห่งประเทศไทยไม่ดำเนินกำรแก้ไขกฎหมำยเสนอเป็น
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ร่ำงพระรำชบัญญัติต่อสภำผู้แทนรำษฎรภำยในกำหนด เมื่อดำเนินกำรไม่ทันส่งผลให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกมีมำตรกำรลงโทษและมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแล้วจึงรีบเร่งออกเป็นพระรำชกำหนด ประเด็นนี้
รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่อ งเที่ยวและกีฬำ และกำรกีฬำแห่งประเทศไทยควรแสดงควำมรับผิดชอบ
ต่อ ปัญ หำที่เกิดขึ้น ประเด็น ควำมเสีย หำยที่เกิดขึ้นจำกควำมล่ำช้ำในกำรปรับปรุง แก้ไ ขกฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก
ประเด็นรำยละเอียดพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ได้แก่ กำรแก้ไขบทนิยำม กำรกำหนดให้ให้สำนักงำนควบคุมกำรใช้ส ำรต้อ งห้ ำม
ทำงกำรกีฬำมีควำมเป็นอิสระ แก้ไขหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
กำหนดให้โ ทษทำงกีฬ ำไม่ใ ช่โ ทษอำญำ ประเด็น ภำยหลัง จำกแก้ไ ขกฎหมำยแล้ว องค์ก รต่อ ต้ำ นกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกจะคืนสิทธิให้กับประเทศไทยทันทีหรือไม่ ประเด็นกำรสอบถำมไปยังองค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกว่ำ กฎหมำยฉบับนี้มีรำยละเอียดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกหรือไม่ ประเด็นว่ ำควรจะเสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติ เนื่องจำกมิใช่เรื่องควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจที่มีควำมจำเป็นรีบด่วนซึ่งจะต้องตรำพระรำชกำหนด
นำยก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่ งประเทศไทย ได้ตอบชี้แจงว่ำกำรกีฬำแห่ งประเทศไทย
ไม่ได้ละเลยต่อปัญหำที่เกิดขึ้น โดยได้ทำงำนร่วมกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก ซึ่งองค์กรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้แจ้งมำว่ำมีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อให้กำรกีฬำแห่งประเทศไทยแก้ไขให้สอดคล้อง
โดยขอยืนยันว่ำกำรแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกทุกประกำร
เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจะยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย
ต่อไป
นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้ตอบชี้แจงในประเด็น
เรื่องควำมเป็นอิสระตำมควำมหมำยขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก เอกสำรกำรโต้ตอบระหว่ำง
กำรกีฬำแห่งประเทศไทยกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกมีกำรปฏิบัติเป็นขั้นตอนตลอดระยะเวลำ
ที่ผ่ำนมำซึ่งจะส่งรำยละเอียดเอกสำรให้คณะกรรมำธิกำรกีฬำ สภำผู้แทนรำษฎร ต่อไป เพื่อแสดงว่ำมีกำรโต้ตอบ
ประเด็นที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจะยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย หำกมีกรณีที่ไม่ได้
ยกเลิกมำตรกำรลงโทษ ก็จะต้องมีกำรหำรือร่วมกันในช่วงที่ตนจะเดินทำงไปร่วมประชุมกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลก และขอรับคำแนะนำของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไปปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำน ประเด็น
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเสนอกฎหมำยฉบับนี้เป็นพระรำชกำหนด
จำกนั้นที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 230 เสียง ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง
118 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, สำนักรำยงำน
กำรประชุมและชวเลข, 2565)
ต่อมำพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564 ได้ถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวำระกำรประชุม วุฒิสภำ ครั้งที่ 18 (สมัยสำมัญประจำปีครั้ง ที่
สอง) วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2565 (สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, 2565)

14
วัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 กำรประชุม วุฒ ิส ภำ ครั้ง ที่ 18 (สมัย สำมัญ ประจำปีครั้งที่ส อง)
วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2565 ได้พิจำรณำเรื่องพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุม กำร
ใช้ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ เ สนอ โดย นำยพิ พั ฒ น์
รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้แถลงเหตุผลของกำรเสนอพระรำชกำหนด
พร้อมทั้งสำระสำคัญของพระรำชกำหนดต่อที่ประชุมวุฒิสภำ
จำกนั้นสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยโดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ รำยละเอียดของพระรำชกำหนด ได้แก่
ประเด็นให้จัดตั้งสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเป็นหน่วยงำนในกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
สำนักงำนดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกหรือไม่
ประเด็นกำรใช้สำรต้องห้ำมอำจมีกำรใช้ในเวลำกลำงคืน เหตุใดจึงกำหนดเวลำให้เข้ำตรวจหำสำรต้องห้ำม
หรือวิธีกำรต้องห้ำมระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ ขึ้นและพระอำทิตย์ตก เหตุใดถึงไม่กำหนดเวลำให้สำมำรถตรวจ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประเด็นองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจะยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย
เมื่อใด
นำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้มอบหมำยให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องตอบชี้แจงสมำชิกวุฒิสภำประเด็นให้จัดตั้งสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเป็น
หน่ ว ยงำนในกำรกีฬำแห่ งประเทศไทย ที่มีควำมเป็นอิส ระในกำรปฏิบั ติงำน กรณี นี้ ควำมเป็นอิส ระตำม
ควำมหมำยขององค์ก รต่อต้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มโลกไม่ไ ด้ห มำยถึง ควำมเป็น องค์ก รอิส ระแต่ห มำยถึ ง
กำรปฏิบัติงำนโดยอิสระ ประเด็นเวลำให้เข้ำตรวจหำสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมในเวลำกลำงคืนนั้น
สำมำรถเข้ำตรวจได้ถ้ำมีเหตุอันควรสงสัยว่ำนักกีฬำมีกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมและหำกปล่อย
เนิ่นช้ำจะกระทบต่อกระบวนกำรตรวจสอบ ประเด็นองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจะยกเลิกมำตรกำร
ลงโทษแก่ ป ระเทศไทยเมื่ อ ใดนั้ น หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ด ำเนิ น กำรส่ ง พระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมโลกพิจำรณำแล้ว และได้มีคำขอให้องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกพิจำรณำยกเลิกมำตรกำร
ลงโทษ ซึง่ หำกผ่ำนกำรพิจำรณำก็จะมีผลยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย จำกนั้นนำยพิพัฒน์ รัชกิจประกำร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ขอรับข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำไปพิจำรณำดำเนินกำร
ต่อไป
จำกนั้นที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียง 207 เสียง ไม่อนุมัติไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง
(สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, สำนักกำรประชุม, 2565)
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 รำชกิจจำนุเบกษำได้เผยแพร่ “ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
กำรอนุมัติพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564” สรุปรำยละเอียดได้ดังนี้ ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ไปเพื่อรัฐ สภำพิจำรณำตำมรัฐธรรมนูญ
แห่ งรำชอำณำจั กรไทย พุทธศักรำช 2560 นั้น ในครำวประชุมสภำผู้ แทนรำษฎร ครั้งที่ 22 (สมัยสำมัญ
ประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้พิจำรณำและลงมติอนุมัติพระรำชกำหนดดังกล่ำว
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และในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 18 (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุม
ได้พิจำรณำและลงมติอนุมัติพระรำชกำหนดดังกล่ำวแล้ว จึงประกำศมำตำมควำมในมำตรำ 172 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 (ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรอนุมัติพระรำชกำหนด
จำนวน 2 ฉบับ, 2565)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้มีหนังสือแจ้งว่ำ สำนักงำน
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำได้ดำเนินกำรครบถ้วนในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดแล้ว องค์กรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมโลกแจ้งว่ำคณะกรรมกำรมีมติให้ สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำได้รับ
กำรปลดออกจำกรำยชื่อ ผู้ที่ไ ม่ป ฏิบัติต ำมกฎขององค์ก รต่อ ต้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มโลกโดยมีผ ลทั น ที
(กรมประชำสัมพันธ์, 2565) สรุปได้ว่ำ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้ยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่
ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
อนุสัญญาและกฎขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา
อนุสัญญำและกฎขององค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
ประกอบด้วย
1) อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
2) กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมของสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2564
3) รำยกำรต้องห้ำม ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (International Convention
Against Doping in Sport)
องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้เสนออนุสั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่ อต้ ำน
กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มในกำรกี ฬ ำ (International Convention Against Doping in Sport) เพื่ อ ให้ ป ระเทศ
สมำชิกพิจำรณำและให้ กำรรับรอง ซึ่งในกำรประชุมสมัยสำมัญขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ครั้งที่ 33 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ และขอให้ประเทศสมำชิกให้กำรรับรองอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ กล่ำวถึง
มำตรกำรเพื่อกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมในระดับชำติ ควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติเพื่อกำรต่อต้ำน
กำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ รวมถึงกฎระเบียบและนโยบำยในกำรสนับสนุนอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำมในกำรกีฬำ กำรให้ กำรศึกษำและฝึ กอบรมให้ ควำมรู้ในเรื่องสำรต้องห้ ำ ม
มำตรกำรดูแลในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรสำหรับนักกีฬำ และกำรให้ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกยังต้องมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้ว ย
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กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ และรำยงำนผลต่อองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติทุก 2 ปี
จำกนั้นกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเพื่อ รำยงำนผล
กำรประชุมสมัยสำมัญขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ ครั้งที่ 33 และ
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำได้แต่งตั้งคณะทำงำนโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจำรณำสำระสำคัญ
ของอนุสัญญำดังกล่ำวแล้ว มีมติเห็น ชอบและรับรองอนุสัญ ญำระหว่ำ งประเทศว่ำด้ว ยกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ ำ มในกำรกีฬำ เนื่องจำกไม่ได้มีข้อบทใดที่ขัดกับหลักกฎหมำยที่มีอยู่ และสอดคล้องกับนโยบำย
ของรัฐบำลไทยในกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
ต่อมำคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักกำรกำรให้สัตยำบันเพื่อเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
ว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ และให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศดำเนินกำรจัดทำสัตยำบันสำร
กำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำเพื่อให้กระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำดำเนินกำรมอบให้ องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ
ต่อไป (“กำรให้สัตยำบันเพื่อเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
ในกำรกีฬำ,” 2549)
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ กรุงปำรีส 19 ตุลำคม
พ.ศ. 2548 มีรำยละเอียดในเบื้องต้นดังนี้ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2549)
บทที่ 1 ขอบข่าย
มำตรำที่ 1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ
มำตรำที่ 2 คำจำกัดควำม
มำตรำที่ 3 แนวทำงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ
มำตรำที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของอนุสัญญำกับ Code
มำตรำที่ 5 มำตรกำรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ
มำตรำที่ 6 ควำมสัมพันธ์กับตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ
บทที่ 2 กิจกรรมต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในระดับชาติ
มำตรำที่ 7 กำรประสำนงำนภำยในประเทศ
มำตรำที่ 8 จำกัดกำรหำได้ง่ำยและกำรใช้สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
มำตรำที่ 9 มำตรกำรต่อต้ำนบุคลำกรทำงกำรกีฬำที่ใช้สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 10 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
มำตรำที่ 11 มำตรกำรด้ำนงบประมำณ
มำตรำที่ 12 มำตรกำรที่เอื้อต่อกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
บทที่ 3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
มำตรำที่ 13 ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมและองค์กรกีฬำ
มำตรำที่ 14 กำรสนับสนุนภำรกิจของ World Anti-Doping Agency
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มำตรำที่ 15 กำรจ่ำยเงินอย่ำงเท่ำเทียมแก่ World Anti-Doping Agency
มำตรำที่ 16 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 17 กองทุนตำมควำมสมัครใจ (Voluntary Fund)
มำตรำที่ 18 กำรใช้และกำรบริหำรจัดกำรกองทุนตำมควำมสมัครใจ
บทที่ 4 การศึกษาและการฝึกอบรม
มำตรำที่ 19 หลักกำรทั่วไปสำหรับกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
มำตรำที่ 20 Professional Codes of Conduct
มำตรำที่ 21 ควำมเกี่ยวพันของนักกีฬำและบุคลำกรที่สนับสนุนกำรกีฬำ
มำตรำที่ 22 องค์กำรด้ำนกีฬำและกำรศึกษำ ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 23 ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรม
บทที่ 5 การวิจัย
มำตรำที่ 24 กำรส่งเสริมกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 25 ลักษณะของกำรวิจัยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 26 กำรแบ่งปันผลกำรวิจัยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
มำตรำที่ 27 กำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
บทที่ 6 การติดตามผลอนุสัญญา
มำตรำที่ 28 กำรประชุมของรัฐภำคี
มำตรำที่ 29 องค์กำรที่ปรึกษำและผู้สังเกตกำรณ์กำรประชุมรัฐภำคี
มำตรำที่ 30 หน้ำที่ของที่ประชุมรัฐภำคี
มำตรำที่ 31 กำรเสนอรำยงำนระดับประเทศต่อที่ประชุมรัฐภำคี
มำตรำที่ 32 สำนักเลขำธิกำรกำรประชุมรัฐภำคี
มำตรำที่ 33 กำรแก้ไขอนุสัญญำ
มำตรำที่ 34 กำรแก้ไขภำคผนวกอนุสัญญำ
บทที่ 7 บทส่งท้าย
มำตรำที่ 35 บทบัญญัติสำหรับสหพันธรัฐ
มำตรำที่ 36 กำรให้สัตยำบัน กำรรับรอง กำรอนุมัติหรือกำรยินยอม
มำตรำที่ 37 กำรมีผลบังคับใช้
มำตรำที่ 38 กำรขยำยดินแดนที่ถือปฏิบัติอนุสัญญำ
มำตรำที่ 39 กำรเพิกถอน
มำตรำที่ 40 ผู้เก็บรักษำอนุสัญญำ
มำตรำที่ 41 กำรลงทะเบียน
มำตรำที่ 42 ต้นฉบับหลักฐำน
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มำตรำที่ 43 ข้อสงวน
เอกสารแนบท้าย
1. รำยกำรสิ่งต้องห้ำม – มำตรฐำนสำกล
2. มำตรฐำนในกำรยกเว้นกำรใช้สำรต้องห้ำมเพื่อกำรบำบัดรักษำ
ภาคผนวก
1. World Anti-Doping Code
2. มำตรฐำนสำกลสำหรับห้องปฏิบัติกำร
3. มำตรฐำนสำกลในกำรตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำม
2. กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564
องค์ ก รต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลก ( World Anti-Doping Agency: WADA) ได้ ป รั บ ปรุ ง
ประมวลกฎกำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลก ค.ศ. 2021 (2021 World Anti-Doping Code: WADC)
เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน
ควบคุม กำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มทำงกำรกีฬ ำ (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) จึง ได้แ ก้ไ ข
กฎกำรต่อ ต้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มของสำนัก งำนควบคุม กำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มทำงกำรกีฬ ำ พ.ศ. 2564
โดยมี ร ำยละเอี ย ดเบื้ อ งต้ น ดั ง นี้ (ประกำศกระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ เรื่ อ ง กฎกำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้
สำรต้องห้ำมของสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ, 2564, น. 4)
บทนา
ข้อ 1 นิยามศัพท์ของการใช้สารต้องห้าม
ข้อ 2 การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
2.1 กำรมีสำรต้องห้ำมหรือเมตำบอไลต์หรือสำรบ่งชี้ของสำรดังกล่ำวในตัวอย่ำงที่เก็บจำกนักกีฬำ
2.2 กำรใช้หรือกำรพยำยำมใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมโดยนักกีฬำ
2.3 กำรหลบเลี่ยง กำรปฏิเสธ หรือกำรไม่มำให้เก็บตัวอย่ำงของนักกีฬำ
2.4 กำรไม่แจ้งข้อมูลถิ่นที่อยู่ของนักกีฬำ
2.5 กำรแทรกแซงหรือกำรพยำยำมแทรกแซงกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมไม่ว่ำในส่วนใด ๆ
โดยนักกีฬำหรือบุคคลอื่น
2.6 กำรครอบครองสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมโดยนักกีฬำหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬำ
2.7 กำรค้ำหรือกำรพยำยำมค้ำสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมใด ๆ โดยนักกีฬำหรือบุคคลอื่น
2.8 กำรจัดกำรหรือกำรพยำยำมจัดกำรสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำมโดยนักกีฬำหรือ
บุคคลอื่นให้ แก่นักกีฬำในกำรแข่งขันกีฬำ หรือกำรจัดกำรหรือกำรพยำยำมจัดกำรสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำร
ต้องห้ำมที่ถูกห้ำมใช้นอกกำรแข่งขันกีฬำให้แก่นักกีฬำ นอกกำรแข่งขันกีฬำ
2.9 กำรร่วมกระทำผิดหรือกำรพยำยำมร่วมกระทำผิดโดยนักกีฬำหรือบุคคลอื่น
2.10 กำรคบค้ำสมำคมที่ต้องห้ำมโดยนักกีฬำหรือบุคคลอื่น

19
2.11 กำรกระทำของนักกีฬำหรือบุคคลอื่นเพื่อขัดขวำงหรือตอบโต้กำรรำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่
ข้อ 3 การพิสูจน์การใช้สารต้องห้าม
3.1 ภำระและมำตรฐำนกำรพิสูจน์
3.2 วิธีกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อสันนิษฐำน
ข้อ 4 รายการต้องห้าม
4.1 กำรรวมรำยกำรต้องห้ำม
4.2 สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำมที่กำหนดไว้ในรำยกำรต้องห้ำม
4.3 กำรกำหนดรำยกำรต้องห้ำมของ WADA
4.4 ข้อยกเว้นกำรใช้สำรต้องห้ำมเพื่อกำรรักษำ (“TUEs”)
ข้อ 5 การตรวจสอบและการสอบสวน
5.1 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบและกำรสอบสวน
5.2 อำนำจในกำรตรวจสอบ
5.3 กำรตรวจสอบในมหกรรมกีฬำ
5.4 ข้อกำหนดในกำรตรวจสอบ
5.5 ข้อมูลที่อยู่ของนักกีฬำ
5.6 กำรกลับเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของนักกีฬำที่ประกำศเลิกเล่นไปแล้ว
5.7 โครงกำรผู้สังเกตกำรณ์อิสระ
ข้อ 6 การวิเคราะห์ตัวอย่าง
6.1 กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรองและอนุญำต และห้องปฏิบัติกำรอื่น ๆ
6.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงและข้อมูล
6.3 กำรวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่ำงและข้อมูล
6.4 มำตรฐำนในกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงและกำรรำยงำน
6.5 กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงเพิ่มเติมก่อนหน้ำหรือในระหว่ำงกำรจัดกำรผลกำรตรวจสอบ
6.6 กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงเพิ่มเติมหลังจำกที่มีกำรรำยงำนว่ำตัวอย่ำงมีผลเป็นลบ หรือโดย
ประกำรอื่นใดไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อหำกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
6.7 กำรแยกตัวอย่ำงเอ หรือ ข
6.8 สิทธิของ WADA ที่จะครอบครองตัวอย่ำงและข้อมูล
ข้อ 7 การจัดการผลการตรวจสอบ: ความรับผิดชอบ การพิจารณาทบทวนเบื้องต้นคาบอกกล่าว
และการพักการแข่งขันชั่วคราว
7.1 ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรจัดกำรผลกำรตรวจสอบ
7.2 กำรพิจำรณำทบทวนและกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้ สำรต้องห้ำม
ที่อำจเกิดขึ้น
7.3 กำรตรวจสอบว่ำมีกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมมำก่อนหรือไม่
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7.4 กำรพักกำรแข่งขันชั่วครำว
7.5 ผลกำรตัดสินกำรจัดกำรผลกำรตรวจสอบ
7.6 กำรแจ้งผลกำรตัดสินกำรจัดกำรผลกำรตรวจสอบ
7.7 กำรเลิกเล่นกีฬำ
ข้อ 8 การจัดการผลการตรวจสอบ: สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและการแจ้งผลการพิจารณา
8.1 กำรพิจำรณำที่เป็นธรรม
8.2 กำรแจ้งคำตัดสิน
8.3 กำรสละสิทธิพิจำรณำ
8.4 กำรพิจำรณำครั้งเดียวโดย CAS
ข้อ 9 การให้ผลการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคลเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ
ข้อ 10 การลงโทษเป็นรายบุคคล
10.1 กำรให้กำรแข่งขัน ในมหกรรมกีฬำที่มีกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
เป็นโมฆะ
10.2 กำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันเนื่องจำกกำรพบ กำรใช้ หรือกำรพยำยำมใช้ หรือ
กำรครอบครองสำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม
10.3 กำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันเนื่องจำกกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
กรณีอื่น
10.4 พฤติกำรณ์ที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นซึ่งอำจทำให้ระยะเวลำกำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
10.5 กำรยกเลิก ระยะเวลำกำรตัด สิท ธิเ ข้ำ ร่ว มกำรแข่ง ขัน ในกรณีที่ไ ม่มีค วำมผิด หรือ
ควำมประมำทเลินเล่อ
10.6 กำรลดหย่อนระยะเวลำกำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันในกรณีที่ไม่มีควำมผิดหรือ
ควำมประมำทเลินเล่ออันมีนัยสำคัญ
10.7 กำรยกเลิก กำรลดหย่อน หรือกำรพักระยะเวลำกำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือ
โทษอื่น ๆ เนื่องจำกสำเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรมีควำมผิด
10.8 ข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดกำรผลกำรตรวจสอบ
10.9 กำรละเมิดหลำยครั้ง
10.10 กำรให้ผลกำรแข่งขันของกำรแข่งขันกีฬำหลังกำรเก็บตัวอย่ำง หรือหลังกำรละเมิด
กฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมเป็นโมฆะ
10.11 เงินรำงวัลที่ถูกริบ
10.12 โทษปรับเงิน
10.13 กำรเริ่มต้นนับระยะเวลำกำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
10.14 สถำนะระหว่ำงกำรตัดสิทธิเข้ำร่วมกำรแข่งขัน หรือกำรพักกำรแข่งขันชั่วครำว
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10.15 กำรเผยแพร่กำรลงโทษโดยอัตโนมัติ
ข้อ 11 การลงโทษทีม
11.1 กำรตรวจสอบในกีฬำประเภททีม
11.2 โทษสำหรับกีฬำประเภททีม
11.3 หน่วยงำนผู้ตัดสิน ในมหกรรมกีฬำหรือสหพันธ์กีฬำนำนำชำติสำมำรถกำหนดโทษ
ที่หนักขึ้นสำหรับกีฬำประเภททีม
ข้อ 12 การลงโทษหน่วยงานด้านกีฬาอื่น ๆ โดยสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
12.1 ตัดสมำชิกไม่ว่ำทั้งหมดหรือเพียงบำงกลุ่มขององค์กรหรือหน่วยงำนดัง กล่ำวออกจำก
มหกรรมกีฬำในภำยหน้ำที่ระบุไว้หรือมหกรรมกีฬำทั้งหมดที่จัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด
12.2 ดำเนินกำรทำงวินัยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองขององค์กรหรือหน่วยงำน
ดังกล่ำว กำรมีสิทธิของสมำชิกขององค์กรหรือหน่วยงำนดังกล่ำวในกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมของสำนั กงำน
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
12.3 ระงับเงินทุนหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรสนับสนุนที่มิใช่ทำงกำรเงินอื่น ๆ
ทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนที่ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงำนดังกล่ำว
12.4 กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องชำระคืนค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดให้แก่
สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ค่ำห้องปฏิบัติกำร ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรพิจำรณำและกำรเดินทำงที่เกี่ยวกับกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมฉบับนี้ ซึ่งกระทำโดย
นักกีฬำหรือบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงำนดังกล่ำว
ข้อ 13 การจัดการผลการตรวจสอบ: การอุทธรณ์
13.1 คำตัดสินที่อุทธรณ์ได้
13.2 กำรอุ ท ธรณ์ ค ำตั ด สิ น เกี่ ยวกั บ กำรละเมิ ดกฎกำรต่ อ ต้ ำ นกำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ ม โทษ
กำรพักกำรแข่งขันชั่วครำว กำรบังคับตำมคำตัดสิน และอำนำจ
13.3 กรณี ที่ ส ำนั ก งำนควบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำไม่ ไ ด้ มี ค ำตั ด สิ น ภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม
13.4 กำรอุทธรณ์เกี่ยวกับ TUE
13.5 กำรแจ้งคำตัดสินอุทธรณ์
13.6 ระยะเวลำสำหรับกำรยื่นอุทธรณ์
ข้อ 14 การเก็บรักษาความลับและการรายงาน
14.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรตรวจวิเครำะห์ที่พบควำมผิดปกติ ผลกำรตรวจที่พบควำมผิดปกติ
และกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมอื่น ๆ ตำมที่มีกำรกล่ำวอ้ำง
14.2 กำรแจ้งว่ำมีกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม หรือกำรละเมิดกำรตัดสิทธิ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน หรือกำรพักกำรแข่งขันชั่วครำว และกำรขอแฟ้มสำนวน
14.3 กำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ
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14.4 กำรรำยงำนด้ำนสถิติ
14.5 ฐำนข้อมูลกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำม และกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎ
14.6 กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 15 การบังคับตามคาตัดสิน
15.1 ผลบังคับโดยอัตโนมัติของคำตัดสินโดยองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมที่เป็นภำคี
15.2 กำรบังคับตำมคำตัดสินอื่น ๆ โดยองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
15.3 กำรบังคับตำมคำตัดสินโดยหน่วยงำนที่ไม่ได้เป็นภำคี
ข้อ 16 อายุความ
ข้อ 17 การให้ความรู้
ข้อ 18 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ
ข้อ 19 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ข้อ 20 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของนักกีฬา
ข้อ 21 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของบุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬา
ข้อ 22 บทบาทและหน้า ที่เ พิ่ม เติม ของบุค คลอื่น ที่อ ยู่ภ ายใต้บังคับ ของกฎการต่อ ต้า นการใช้
สารต้องห้ามฉบับนี้
ข้อ 23 การตีความประมวลกฎ
ข้อ 24 บทบัญญัติสุดท้าย
ภาคผนวก 1 บทนิยาม
3. รายการต้องห้าม ประจาปี พ.ศ. 2565
องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้ประกำศกำหนด
รำยกำรต้องห้ำม ประจำปี ค.ศ. 2022 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 โดยมีรำยกำร
ต้องห้ำมสรุปได้ดังนี้ (ประกำศกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เรื่อง รำยกำรต้องห้ำม ประจำปี, 2565, น. 5)
S0 Non-Approved Substances (สารที่ยังไม่ผ่านการรับรอง)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
สำรหรือยำอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยชื่อสำรต้องห้ำม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศให้ใช้รักษำมนุษย์ (เช่น ยำที่อยู่ในระยะก่อ นทดสอบกับมนุษย์ หรืออยู่ใน
ระยะกำลังทดสอบกับมนุษย์ หรือยำที่ไม่อนุญำตให้ใช้กับมนุษย์แล้ว หรือสำรสังเครำะห์ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับ
สำรต้องห้ำม หรือสำรที่อนุญำตให้ใช้เฉพำะในสัตว์เท่ำนั้น) ถือเป็นรำยกำรต้องห้ำมเสมอ
S1 Anabolic Agents (สารอนาบอลิก)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่ไม่กำหนดเฉพำะ
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สำรอนำบอลิก จัดเป็นรำยกำรต้องห้ำม
1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS) (อนำบอลิก แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์)
2. Other Anabolic Agents (สำรอนำบอลิกอื่น ๆ)
S2 Peptide Hormones, Growth Factors, Related Substances and Mimetics (เปปไทด์
ฮอร์โมน ปัจจัยที่มีผลต่อฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต สารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต สารที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกัน และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่ไม่กำหนดเฉพำะ
สำรต่อไปนี้ และสำรอื่น ๆ ที่มีโครงสร้ำงทำงเคมีที่คล้ำยกันหรือผลทำงชีวภำพที่คล้ำยคลึงกัน จัดเป็น
รำยกำรต้องห้ำม
1. Erythropoietins (EPO) and Agents Affecting Erythropoiesis (อีริโทรโพอิติน (อีพีโอ)
และเอเจนท์ แอฟเฟคติ้ง อีริโทรโพอิสิส)
2. Peptide Hormones and Their Releasing Factors (เปปไทด์ ฮ อร์ โ มนและรี ลี ส ซิ่ ง
แฟกเตอร์)
3. Growth Factors and Growth Factor Modulators (โกรทแฟกเตอร์ และโกรทแฟกเตอร์
โมดูเลเตอร์)
S3 Beta-2 Agonists (สารบีตา-ทู อโกนิสท์)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
สำรบีตำ-ทู อโกนิสท์ ทั้งประเภท Selective Beta-2 Agonists และประเภท Non-Selective
Beta-2 Agonists รวมถึงสำรที่มีโครงสร้ำงทำงเคมีคล้ำยคลึงกัน (Optical Isomers) ทั้งหมด จัดเป็นรำยกำร
ต้องห้ำม
S4 Hormone and Metabolic Modulators (สารยับยั้งและลดการทางานของฮอร์โมนเพศหญิง)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมในกลุ่ม S4.1 และ S4.2 คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ ส่วนสำรต้องห้ำมในกลุ่ม S4.3 และ
S4.4 คือ สำรที่ไม่กำหนดเฉพำะ
สำรยับยั้งและลดกำรทำงำนของฮอร์โมนต่อไปนี้ จัดเป็นรำยกำรต้องห้ำม
1. Aromatase Inhibitors (อโรมำเทส อินฮิบิเตอร์)
2 . Anti-Estrogenic Substances [Anti-Estrogens and Selective Estrogen Receptor
Modulators (SERMS)] (แอนติ-เอสโตรเจนิก ซับแสตนท์ (แอนติ -เอสโตรเจนส์ และซีเล็คทีฟ เอสโตรเจน
รีเซ็ปเตอร์ โมดูเลเตอร์ (เอสอีอำร์เอ็มเอส)))
3. Agents Preventing Activin Receptor IIB Activation (เอเจนท์ พรีเว้นติ้ง แอ็คติวิน
รีเซ็ปเตอร์ IIB แอ็คติเวชั่น)
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4. Metabolic Modulators (เมตำบอลิก โมดูเลเตอร์)
S5 Diuretics and Masking Agents (สารขับปัสสาวะและสารปกปิด)
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
สำรขับปัสสำวะและสำรปกปิดจัดเป็นสำรต้องห้ำม ทั้งนี้ สำรอื่น ๆ ที่มีโครงสร้ำงทำงเคมี
หรือผลทำงชีววิทยำที่คล้ำยคลึงกัน
วิธีการต้องห้าม
รำยกำรต้องห้ำมตลอดเวลำ (ในและนอกกำรแข่งขัน)
วิธีกำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ วิธีกำรที่ไม่กำหนดเฉพำะ ยกเว้นวิธีกำรในกลุ่ม M2.2 เป็นวิธีกำร
ที่กำหนดเฉพำะ
M1. Manipulation of Blood and Blood Components (การปรับแต่งเลือดและองค์ประกอบ
ของเลือด)
M2. Chemical and Physical Manipulation (การปรับแต่งเคมีและทางกายภาพ)
M3. Gene and Cell Doping (การเพิ่มสมรรถภาพทางร่า งกายโดนการดัดแปลงพัน ธุกรรม
และทางเซลล์)
S6 Stimulants (สารกระตุ้น)
รำยกำรต้องห้ำมในกำรแข่งขัน
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่ มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ ยกเว้นส่วนสำรต้องห้ ำมในกลุ่ ม S6.A คือ
สำรที่ไม่กำหนดเฉพำะ
กำรใช้ที่ผิดวิธี (Abuse) ของสำรกลุ่มนี้ ได้แก่ Cocaine (โคเคน) และ Methylenedioxymethamphetamine
(MDMA/ “Esctasy”) (เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตำมีน (เอ็มดีเอ็มเอ/ “ยำกล่อมประสำท”))
สำรกระตุ้นทั้งหมด รวมถึง Optical Isomers (ออปติคอลไอโซเมอร์) ได้แก่ D- (ดี-) และ L- (แอล)
ที่เกี่ยวข้องเป็นรำยกำรต้องห้ำม รวมถึงสำรกระตุ้นต่อไปนี้
A : Non-Specified Stimulants (สำรกระตุ้นที่ไม่กำหนดเฉพำะ) ตัวอย่ำง Adrafinil (อดรำฟินิล)
Bromantan (โบรแมนทัน) Cocaine (โคเคน) Modafinil (โมดำฟินิล)
B : Specified Stimulants สำรกระตุ้นที่กำหนดเฉพำะ
S7 Narcotics (สารเสพติด)
รำยกำรต้องห้ำมในกำรแข่งขัน
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
กำรใช้ ที่ ผิ ด วิ ธี (Abuse) ของสำรต้ อ งห้ ำ มกลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ Diamorphine (Heroin) (ไดอะมอร์ ฟี น
(เฮโรอีน))
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S8 Cannabinoids (แคนนาบินอยด์) สารประเภทกัญชา
รำยกำรต้องห้ำมในกำรแข่งขัน
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
กำรใช้ที่ผิดวิธี (Abuse) ของสำรต้องห้ำมกลุ่มนี้ ได้แก่ Tetrahydrocannabinol (THC) (เตทตรำ
ไฮโดรแคนนำบินอล (ทีเอชซี))
S9 Glucocorticoids (สารกลูโคคอร์ติคอยด์)
รำยกำรต้องห้ำมในกำรแข่งขัน
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
สำรกลูโคคอร์ติคอยด์ทั้งหมดเป็นรำยกำรต้องห้ำม เมื่อใช้โดยกำรฉีด กำรรับประทำน รวมถึง
กำรป้ำยในช่องปำก เช่น เยื่อบุข้ำงแก้ม เหงือก ใต้ลิ้น หรือกำรให้สำรทำงทวำรหนัก
P1 Beta-Blockers (บีตา-บล็อกเกอร์)
รำยกำรต้องห้ำมในบำงชนิดกีฬำ
สำรต้องห้ำมทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สำรที่กำหนดเฉพำะ
บีตำ-บล็อกเกอร์ จัดเป็นรำยกำรต้องห้ำมในช่วงกำรแข่งขันเท่ำนั้น ในเฉพำะชนิดกีฬำต่อไปนี้
และจัดเป็นสำรต้องห้ำมนอกช่วงกำรแข่งขันตำมที่กำหนด ได้แก่ ยิงธนู 3 แข่งรถยนต์ บิลเลียดและสนุ กเกอร์
(ทุกประเภท) ลูกดอก (ปำเป้ำ) กอล์ฟ ยิงปืน4 สกี/สโนบอร์ด (เฉพำะในประเภทกระโดด ฟรีสไตล์ Aerials/Halfpipe
และ Snowboard Halfpipe/Big Air) กีฬำใต้น้ำ (สหพันธ์นำนำชำติที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมใต้น้ำในกีฬำใต้น้ำ
(CMAS)) และกีฬำที่เกี่ยวข้องกับ Freediving Spearfishing และ Target Shooting
นอกจำกนี้ ยังมีสารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจาปี พ.ศ. 2565 คือ
1. Anabolic Agents (อนาบอลิกเอเจ้นท์):
ทั้งในและนอกกำรแข่งขัน: Ecdysterone (เอคไดสเตอโรน)
2. Beta-2-Agonists (เบต้า-ทู-อโกนิสท์):
ทั้งในและนอกกกำรแข่งขัน: Salmeterol (ซำลเมเทอรอล) และ Vilanterol (วิแลนเทอรอล)
ต่ำกว่ำระดับรำยงำนขั้นต่ำ
3. Stimulants (สารกระตุ้น):
ในกำรแข่งขันเท่ำนั้น: Bupropion (บิวโพรพิออน), Caffeine (คำเฟอีน), Nicotine (นิโคติน),
Phenylephrine ( เ ฟ นิ ล เ อ ฟ รี น ) , Phenylpropanolamine ( เ ฟ น นิ ล โ พ ร พ ำ โ น ล ำ มี น ) , Pipradrol
(พิพรำดรอล) และ Synephrine (ซินเอฟรีน)

3 คือ รำยกำรต้องห้ำมนอกกำรแข่งขัน
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4. Narcotics (สารเสพติด):
ในช่วงกำรแข่งขันเท่ำนั้น เฉพำะ Codeine (โคเดอีน), Hydrocodone (ไฮโดรโคโดน) และ
Tramadol (ทรำมำดอล)
ความเป็ น มาของส านั ก งานควบคุ ม การใช้ ส ารต้ อ งห้ า มทางการกี ฬ า (Doping Control Agency of
Thailand: DCAT)
พ.ศ. 2531 กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงเพื่อตรวจสำรต้องห้ำมในนักกีฬำ
ในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติครั้งที่ 22 ณ จังหวัดสงขลำ โดยส่งตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศ
ซึ่ง ได้รับ กำรรับ รองจำกองค์ก รต่อ ต้ำ นกำรใช้ ส ำรต้อ งห้ำ มโลก (World Anti-Doping Agency: WADA)
และต่อมำใน พ.ศ. 2542 กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบ “กำรกีฬำแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำร
ควบคุมกำรใช้ส ำรต้องห้ำมในกำรแข่งขัน กีฬำแห่งชำติและกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ” เพื่อให้กำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติและกีฬำเยำวชนแห่งชำติ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมยุติธรรม และป้องกันอันตรำยที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรต้องห้ำม และได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขระเบียบอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำให้เป็นไปตำมนโยบำย
และมำตรฐำนสำกลทำงกำรกีฬำที่ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกเป็นผู้กำหนด รัฐสภำไทยจึงได้ตรำ
พระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำ พ.ศ. 2555 มำใช้ บั ง คั บ เหตุ ผ ลกำรประกำศ
พระรำชบัญญัตินี้เนื่องจำกองค์กำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้ประกำศให้ดำเนินกำรใช้สำรต้องห้ำม
ทำงกำรกีฬำ โดยกำรสร้ำงทักษะควำมพร้อมทำงกำยภำพ และจิตสำนึกทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของ
นักกีฬำในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมโดย
ไม่ใช้ส ำรต้องห้ ำม รวมทั้งให้ กำรคุ้มครองสุ ขภำพและควำมปลอดภัยของนักกีฬำ และเพื่อให้ มีมำตรกำร
กำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมและส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกีฬำกับนำนำประเทศ จึงได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำน
ควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำ (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) เป็นองค์กรต่ อต้ ำน
สำรต้องห้ำมแห่งชำติเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจ (สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ, ม.ป.ป.)
ต่อมำพระรำชกำหนดแก้ ไขเพิ่ม เติม พระรำชบัญญัติ ควบคุ มกำรใช้ส ำรต้อ งห้ ำมทำงกำรกี ฬำ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ “สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ” เป็นหน่วยงำนในกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน โดยมีหน้ำที่และอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
ตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม ส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรป้องกันกำรใช้
สำรต้องห้ำมและวิธีกำรต้องห้ำมทั้งในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ ประสำนงำนกับนักกีฬำ สมำคมกีฬำ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจหำสำรต้องห้ำม และวิธีกำรต้องห้ำมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น
(พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)
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การดาเนินงานของสานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การตรวจสารต้องห้าม
จำนวนตัวอย่ำงที่เก็บได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 1,065 ตัวอย่ำง
1) ในกำรแข่งขัน จำนวน 289 ตัวอย่ำง
2) นอกกำรแข่งขัน จำนวน 776 ตัวอย่ำง
2. การจัดการผลการตรวจสารต้องห้าม
1) กำรดำเนินกำรพิจำรณำโทษนักกีฬำ ตรวจพบหรือกระทำกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้
สำรต้องห้ำมในรำยกำรกำรแข่งขันกีฬำเพำะกำย ซึ่งสมำคมกีฬำเพำะกำยและฟิตเนสแห่งประเทศเป็นผู้จัด
จำนวน 1 รำย
2) กำรดำเนินกำรวินิจฉัยอุทธรณ์นักกีฬำ กระทำกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำม
จำนวน 1 รำย
3) รำยชื่อสำรต้องห้ำมที่ตรวจพบ
กีฬำเพำะกำย สำร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Stanozolol
สำร S1.2 Other Anabolic Agents/ Clenbuterol
สำร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Metenolone
สำร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Trenbolone
สำร S5 Diuretics and Masking Agents/ Furosemide
สำร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Drostanolone
สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำได้ดำเนินกำรจัดกำรผลกำรตรวจ โดยมีกระบวนกำร
ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลขององค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก เรื่อง กำรจัดกำร
ผลกำรตรวจ โดยจำนวนกำรตัดสินกำรกระทำกำรละเมิดกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 มีจำนวนลดลงซึ่งอ้ำงอิงจำกกำรรำยงำนผลจำกห้องปฏิบัติกำร จำนวนทั้งสิ้น 528 ตัว อย่ำง
เป็นช่วงในกำรแข่งขัน จำนวน 140 ตัวอย่ำง เป็นช่วงนอกกำรแข่งขัน จำนวน 388 ตัวอย่ำง โดยมีจำนวนกรณี
ที่ตรวจพบนำไปสู่กำรกระทำละเมิด 1 ตัวอย่ำง (สำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ, 2565)
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันเพื่อเป็นภำคี อนุสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องในกำรควบคุมกำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ ได้แก่ อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมในกำรกีฬำ
ประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก และได้ตรำพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำง
กำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 รวมถึงกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมของสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ ำม
ทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2564 และรำยกำรต้องห้ำม ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกฎหมำยภำยในประเทศนี้จะต้องมี
รำยละเอียดสอดคล้องกับที่องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้กำหนดไว้ด้วย เนื่องจำกประเทศไทยได้
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ให้สัตยำบันอนุสั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำ ด้ว ยกำรต่อ ต้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มในกำรกีฬ ำ และองค์ก ร
ต่อ ต้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มโลกเป็น องค์ก รที่ติดตำมและกำหนดมำตรกำรควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำง
กำรกีฬำในระดับนำนำชำติ นอกจำกนี้ ยังได้จัดตั้งสำนักงำนควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเป็นองค์กร
ต่อต้ำนสำรต้องห้ำมแห่งชำติ ทำหน้ำทีด่ ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำม
ในแวดวงกีฬำนั้น กำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มทำงกำรกีฬำเป็น สิ่งที่ร้ำยแรงและไม่เ ป็นที่ยอมรับอย่ำงยิ่ง
หำกนักกีฬำหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำใช้ สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำจะก่อให้เกิดผลเสียในด้ำนชื่อเสี ยง
ภำพลักษณ์ และกำรยกย่องนับถือ แม้ว่ำจะมีกำรลงโทษต่อผู้ใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำแต่ก็ยังพบว่ำมีกำรใช้
สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำเกิดขึ้นอยู่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงสำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำมีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น
จึ งส่ งผลให้ องค์กรต่อ ต้ำนกำรใช้ส ำรต้อ งห้ ำ มโลกต้อ งทำกำรปรับ ปรุงประมวลกฎกำรต่ อต้ำนกำรใช้ สำร
ต้องห้ำมโลกและรำยกำรต้องห้ำมให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ และ
นำนำประเทศก็ต้องปรับเปลี่ยนรำยละเอียดให้สอดคล้องกับองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกกำหนดไว้ โดย
องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ ำมโลกได้ทำกำรปรับปรุงประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกครั้ง
ล่ำสุดซึ่งมีผลใช้บังคับใน พ.ศ. 2564 จึงทำให้สำระสำคัญของบทบัญญัติบำงมำตรำของพระรำชบัญญัติ ควบคุม
กำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก อีกทั้ ง
ประเทศไทยอยู่ใ นภำวะวิก ฤตด้ำ นกำรใช้ส ำรต้อ งห้ำ มทำงกำรกีฬ ำ รวมถึง องค์ก รต่อ ต้ำ นกำรใช้ สำร
ต้องห้ำมโลกต้องกำรให้หน่วยงำนที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมตรวจสอบกำรใช้สำรต้องห้ำมของประเทศ
ไทยเป็นหน่วยงำนอิสระ องค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกจึงได้มีมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงดำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้สำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ
พ.ศ. 2555 เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ประมวลกฎกำรต่อ ต้ำนกำรใช้ส ำรต้องห้ ำ มโลก เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบ
ต่อวงกำรกีฬำของประเทศและภำพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งอำจสูญเสียมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเป็นจำนวนมำก
และถูกจำกัดสิทธิในกำรใช้ธงชำติไทยในกำรแข่งขันกีฬำ ดังนั้น เพื่อรักษำควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจำเป็นรีบด่วน คณะรัฐมนตรีจึงได้ตรำกฎหมำยพระรำชกำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรใช้ส ำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 จำกนั้นได้เสนอ
พระรำชกำหนดนี้ต่อรัฐสภำเพื่อพิจำรณำ โดยที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและที่ประชุมวุฒิสภำได้พิจำรณำและ
อนุมัติพระรำชกำหนดนี้ ต่อมำองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกได้ยกเลิกมำตรกำรลงโทษแก่ประเทศไทย
ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมำมีชื่อเสียงและภำพลักษณ์ที่ดี ใช้ธงชำติในกำรแข่งขันกีฬำได้ เสนอตัวเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งขันกีฬำได้ ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ด้ำ นกำรกีฬ ำ นัก กีฬ ำ
มีกำลังใจในกำรเล่นกีฬำ และสำมำรถพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้ อ เสนอแนะของผู้ ศึ ก ษำมี ดั ง นี้ ส ำนั ก งำนควบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำควรติ ด ตำม
รำยละเอียดเกี่ยวกับ ประมวลกฎกำรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลกและรำยกำรต้องห้ำมขององค์กรต่อต้ำน
กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มโลกอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ จะได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ ส ำนั ก งำนควบคุ ม
กำรใช้ส ำรต้องห้ ำมทำงกำรกี ฬำจะต้ องมี ควำมเป็น อิส ระในกำรปฏิบัติ งำนอย่ำงแท้จริ งเพื่อ ให้ สอดคล้ อง
ตำมหลั กกำรขององค์ กรต่ อต้ ำนกำรใช้ สำรต้ องห้ ำมโลก ควรพั ฒ นำและสนั บ สนุ น บุ ค ลำกรในสั ง กั ด ให้ มี
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ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเพื่อรองรั บ ในกำรตรวจสำรต้องห้ ำมทำงกำรกีฬำ รวมทั้งควรมีกำรเผยแพร่ ควำมรู้
และประชำสัมพัน ธ์ เรื่องสำรต้องห้ำมทำงกำรกีฬำแก่นักกีฬำ บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ และประชำชน
ผ่ำนสื่อออนไลน์และสื่อต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ นักกีฬำ บุคคลซึ่งสนับสนุนกำรกีฬำ และประชำชน
ควรศึ ก ษำและปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรควบคุ ม กำรใช้ ส ำรต้ อ งห้ ำ มทำงกำรกี ฬ ำอย่ ำ งเคร่ ง ครัด
และหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรต้องห้ำมหรือวิธีกำรต้องห้ำม

จัดทำโดย
นำยเปรม ถำวรประภำสวัสดิ์
วิทยำกรปฏิบัติกำร
กลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 3 สำนักวิชำกำร
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5751
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