เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๗ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง รายชื่อสารต้องห้าม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้ ว ยองค์ ก รต่ อ ต้ า นการใช้ ส ารต้ อ งห้ า มโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
ได้ประกาศกาหนดรายชื่อสารต้องห้าม ประจาปี ค.ศ. 2020 (Prohibited List 2020) โดยให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เพื่อให้เป็นไปตามคาประกาศดังกล่าว อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จึงประกาศรายชื่อสารต้องห้าม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายชื่อสารต้องห้าม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สารและวิธีการต้องห้ามที่ห้ามใช้ตลอดเวลา
(ทั้งในและนอกการแข่งขัน)
เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ข้อ 4.2.2 กําหนดให้สารต้องห้าม
ทั้งหมดเป็น “สารที่เฉพาะเจาะจง” ยกเว้น สารต้องห้ามในกลุ่ม S1 S2 S4.4 S4.5 S6.A และวิธีการต้องห้าม M1
M2 และ M3
S0. NON-APPROVED SUBSTANCES (สารที่ยังไม่ผ่านการรับรอง)
สารหรือยาอื่น ใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อสารต้องห้าม ซึ่งในปัจ จุบัน ยังไม่ได้รับ อนุญ าตจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของประเทศให้ใช้รักษามนุษย์ (ตัวอย่างเช่น ยาที่อยู่ในระยะก่อนทดสอบกับมนุษย์ หรืออยู่ในระยะ
กําลัง ทดสอบกับ มนุษ ย์ หรือยาที่ไม่อ นุญ าตให้ใ ช้กับ มนุษ ย์แ ล้ว หรือ สารสังเคราะห์ที่มีค วามคล้า ยคลึงกับ
สารต้องห้าม หรือสารที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะในสัตว์เท่านั้น) ถือเป็นสารต้องห้ามเสมอ
S1. ANABOLIC AGENTS (สารอนาบอลิก)
สารอนาบอลิก จัดเป็นสารต้องห้าม
1. Anabolic Androgenic Steroids : AAS (อนาบอลิกแอนโดรจีนิกสเตียรอยด์)
เมื่อนําจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol);
(1-แอนโดรสตีนีไดออล (5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-อีน-3บีตา, 17บีตา-ไดออล))
1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3, 17-dione);
(1-แอนโดรสตีนีไดโอน (5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-อีน-3, 17-ไดโอน))
1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);
(1-แอนโดรสเตอโรน (3แอลฟา-ไฮดร็อกซี-5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-อีน-17-โอน))
1-Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);
(1-อีพีแอนโดรสตีโรน (3บีตา-ไฮดร็อกซี-5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-อีน-17-โอน))
1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);
(1-เทสโทสเตอโรน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-เอ็น-3-โอน))
4-Androstenediol (androst-4-ene-3β, 17β-diol);
(4-แอนโดรสตีนีไดออล (แอนโดรสท์-4-อีน-3บีตา, 17บีตา-ไดออล))
4-Hydroxytestosterone (4, 17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
(4-ไฮดร๊อกซีเทสโทสเตอโรน (4, 17บีตา-ไดไฮดร็อกซีแอนโดรสท์-4-เอ็น-3-โอน))
5-Androstenedione (androst-5-ene-3, 17-dione);
(5-แอนโดรสตีนีไดโอน (แอนโดรสท์-5-อีน-3, 17-ไดโอน))
7α-hydroxy-DHEA; (7แอลฟา-ไฮดร็อกซี-ดีเอชอีเอ)
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7β-hydroxy-DHEA; (7บีตา-ไฮดร็อกซี-ดีเอชอีเอ)
7-Keto-DHEA; (7-คีโต-ดีเอชอีเอ)
19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3, 17-diol);
(19-นอแรนโดรสตีนีไดออล (เอสเทอร์-4-อีน-3, 17-ไดออล))
19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3, 17-dione);
(19-นอแรนโดรสตีนีไดโอน (เอสเทอร์-4-อีน-3, 17-ไดโอน))
Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
(แอนโดรสตาโนโลน (5แอลฟา-ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน, 17บีตา-ไฮดร็อกซี-5แอลฟา-แอนโดรสแตน-3-โอน))
Androstenediol (androst-5-ene-3β, 17β-diol);
(แอนโดรสตีนีไดออล (แอนโดรสท์-5-อีน-3บีตา, 17บีตา-ไดออล))
Androstenedione (androst-4-ene-3, 17-dione);
(แอนโดรสตีนีไดโอน (แอนโดรสท์-4-อีน-3, 17-ไดโอน))
Bolasterone; (โบลาสเทอโรน)
Boldenone; (โบลดีโนน)
Boldione (androsta-1,4-diene-3, 17-dione);
(โบลดิโอน (แอนโดรสตา-1,4-ไดอีน-3, 17-ไดโอน))
Calusterone; (คาลาสเทอโรน)
Clostebol; (โคลสทีโบล)
Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
(ดานาโซล ([1,2]ออกซาโซโล[4',5':2,3]เพรกนา-4-เอ็น-20-อิน-17แอลฟา-ออล))
Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
(ดีไฮโดรคลอเมทิลเทสโทสเตอโรน (4-คลอโร-17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิลแอนโดรสต้า-1,4-ไดเอ็น-3-โอน)
Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-androst-3en-17β-ol);
(เดสออกซีเมทิลเทสโทสเตอโรน (17แอลฟา-เมทิล-5แอลฟา-แอนโดรสท์-2-เอ็น-17บีตา-ออล และ 17แอลฟาเมทิล-5แอลฟา-แอนโดรสท์-3-เอ็น-17บีตา-ออล))
Drostanolone; (โดรสตาโนโลน)
Epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one);
(อีพีแอนโดรสตีโรน (3บีตา-ไฮดร็อกซี-5แอลฟา-แอนโดรสแตน-17-โอน))
Epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one);
(อีพิ-ไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-5บีตา-แอนโดรสแตน-3-โอน))
Epitestosterone; (อีพิเทสโทสเตอโรน)
Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); (เอทิลเอสทรีนอล (19-นอร์เพรกนา-4-เอ็น-17แอลฟา-ออล))
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Fluoxymesterone; (ฟลูออกซีเมสเตอโรน)
Formebolone; (ฟอร์มีโบโลน)
Furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);
(ฟูราซาโบล (17แอลฟา-เมทิล [1,2,5]ออกซาไดอะโซโล[3',4':2,3]-5แอลฟา-แอนโดรสแตน-17บีตา-ออล))
Gestrinone; (เกสทริโนน)
Mestanolone; (เมสตาโนโลน)
Mesterolone; (เมสเตอโรโลน)
Metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
(เมทแทนดีโนน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิลแอนโดรสตา-1,4-ไดเอน-3-โอน))
Metenolone; (เมทิโนโลน)
Methandriol; (เมแทนดริออล)
Methasterone (17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);
(เมทาสเตอโรน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-2แอลฟา, 17แอลฟา-ไดเมทิล-5แอลฟา-แอนโดรสแตน-3-โอน))
Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);
(เมทิล-1-เทสโทสเตอโรน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิล-5แอลฟา-แอนโดรสท์-1-เอ็น-3-โอน)
Methylclostebol; (เมทิลโคลสทีโบล)
Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);
(เมทิลไดเอ็นโนโลน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิลเอสทรา-4,9-ไดเอ็น-3-โอน))
Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);
(เมทิลนอเทสโทสเตอโรน (17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิลเอสเทอร์-4-เอ็น-3-โอน))
Methyltestosterone; (เมทิลเทสโทสเตอโรน)
Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);
(เมทริโบโลน (เมทิลไทรอีนโนโลน, 17บีตา-ไฮดร็อกซี-17แอลฟา-เมทิลเอสทรา-4,9,11-ไทรเอ็น-3-โอน))
Mibolerone; (ไมโบเลอโรน)
Nandrolone (19-nortestosterone); (แนนโดรโลน (19-นอร์เทสโทสเตอโรน))
Norboletone; (นอร์โบเลอโทน)
Norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one);
(นอร์โคลสทีโบล (4-คลอโร-17บีตา-ออล-เอสเทอร์-4-เอ็น-3-โอน))
Norethandrolone; (นอร์แธนโดรโลน)
Oxabolone; (ออกซาโบโลน)
Oxandrolone; (ออกแซนโดรโลน)
Oxymesterone; (ออกซีเมสเทอโรน)
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Oxymetholone; (ออกซีเมทโธโลน)
Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);
(พราสเตอโรน (ดีไฮโดรอีพิแอนโดรสเตอโรน, ดีเอชอีเอ, 3บีตา-ไฮดร็อกซีแอนโดรสท์-5-เอ็น-17-โอน))
Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
(โพรสแตนโนโซล (17บีตา-[(เตตร้าไฮโดรไพแรน-2-อิล)ออกซี]-1'เอช-พีราโซโล[3,4:2,3]-5แอลฟา-แอนโดรสแตน))
Quinbolone; (ควินโบโลน)
Stanozolol; (สตาโนโซลอล)
Stenbolone; (สเตนโบโลน)
Testosterone; (เทสโทสเตอโรน)
Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);
(เตตร้าไฮโดรเจสตริโนน (17-ไฮดร็อกซี-18เอ-โฮโม-19-นอร์-17แอลฟา-เพรกนา-4,9,11-ไทรเอ็น-3-โอน))
Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
(เทรนโบโลน (17บีตา-ไฮดร็อกซีเอสเทอร์-4,9,11-ไทรเอ็น-3-โอน))
และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน
2. Other Anabolic Agents (สารอนาบอลิกอื่น ๆ)
รวมถึง แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Clenbuterol (เคลนบูเทอรอล), selective androgen receptor modulators (ซีเลคทีฟ แอนโดรเจน รีเซ็ปเตอร์
โมดู เลเตอร์ ) (SARMs เช่ น andarine (แอนดารี น ), LGD-4033 (ligandrol) (แอลจี ดี -4033 (ลิ แ กนโดรล)),
enobosarm (ostarine) (อีโนโบแสรม (ออสทารีน)) และ RAD140 (อาร์เอดี140)), tibolone (ทิโบโลน),
zeranol (ซีรานอล) และ zilpaterol (ซิลพาเทอรอล).
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S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES AND MIMETICS
(เปปไทด์ฮอร์โมน ปัจจัยที่มีผลต่อฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต สารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต สารที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน)
สารต่อไปนี้ และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกันหรือผลทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกัน จัดเป็นสารต้องห้าม
1. Erythropoietins (EPO) (อีริโทรโพอิติน (อีพีโอ)) และ agents affecting erythropoiesis (เอเจนท์ แอฟเฟคติ้ง
อีริโทรโพอิสิส) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
1.1 Erythropoietin-Receptor Agonists (อีริโทรโพอิติน-รีเซ็ปเตอร์ อโกนิสท์) เช่น
Darbepoetins (dEPO); (ดาร์บีโพยอิติน (ดีอีพีโอ))
Erythropoietins (EPO); (อีริโทรโพอิติน (อีพีโอ))
EPO-based constructs (โครงสร้าง อีพีโอ-เบส) [เช่น EPO-Fc (อีพีโอ-เอฟซี), methoxy polyethylene
glycol-epoetin beta (CERA)]; (เมท็อกซี โพลีเอทิลีน ไกลคอล-อีโพอิติน บีตา (ซีอีอาร์เอ))
EPO-mimetic agents (อีพีโอ-มิเมติค เอเจนท์) และ their constructs (โครงสร้างของสารนี้) (เช่น
CNTO-530 (ซีเอ็นทีโอ-530), peginesatide (แพจีนิสอะไทด์).
1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents (ไฮพอกเซีย-อินดูซีเบิล แฟกเตอร์ (เอชไอเอฟ)
สารกระตุ้น)) เช่น
Cobalt; (โคบอลต์)
Daprodustat (GSK1278863); (ดาโพรดูสแตท (จีเอสเค1278863))
Molidustat (BAY 85-3934); (โมลิดสู แตท (บีเอวาย 85-3934))
Roxadustat (FG-4592); (ร็อกซาดูสแตท (เอฟจี-4592))
Vadadustat (AKB-6548); (วาดาดูสแตท (เอเคบี-6548))
Xenon. (ซีนอน)
1.3 GATA inhibitors (จีเอทีเอ อินฮีบิเตอร์) เช่น
K-11706. (เค-11706)
1.4 TGF-beta (TGF-β) signalling inhibitors (ซิกเนลิ่ง อินฮิบิเตอร์ ทีจีเอฟ-บีตา) เช่น
Luspatercept; (ลูสพาเติลเซ็พ)
Sotatercept. (โซทาเทอเซ็พ)
1.5 Innate repair receptor agonists (อินเนท รีแพร์ รีเซ็ปเตอร์ อโกนิสท์) เช่น
Asialo EPO; (เอเชียโล อีพีโอ)
Carbamylated EPO (CEPO). (คาร์บามายเลตเตด อีพีโอ (ซีอีพีโอ))
2. Peptide Hormones and their Releasing Factors (เปปไทด์ฮอร์โมนและรีลีสซิ่งแฟกเตอร์)
2.1 Chorionic Gonadotrophin (CG) (คอริโอนิค โกนาโดโทรปิน (ซีจี)) และ Luteinizing Hormone (LH)
(ลูไทนิซิงฮอร์โมน (แอลเอช)) และ their releasing factors (รีลีสซิ่งแฟกเตอร์) ในเพศชาย เช่น Buserelin
(บูเ ซอเรลิน ), deslorelin (ดีส โลเรลิน ), gonadorelin (โกนาโดเรลิน ), goserelin (โกเซอเรลิน ),
leuprorelin (ลิวโพรเรลิน), nafarelin (นาฟาเรลิน) และ triptorelin (ทริปโทเรลิน);
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2.2 Corticotrophins (คอร์ต ิโ คโทรปิน ) และ their releasing factors (รีล ีส ซิ ่ง แฟกเตอร์) เช่น
Corticorelin; (คอร์ติโคเรลิน)
2.3 Growth Hormone (GH) (โกรทฮอร์โมน (จี เอช)), its fragments (อิ ท แฟลกเมนท์ ) และ releasing
factors (รีลีสซิ่งแฟกเตอร์) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Growth Hormone fragments (โกรทฮอร์โมน แฟลกเมนท์) เช่น
AOD-9604 (เอโอดี-9604) และ hGH 176-191 (เอชจีเอช 176-191);
Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) (โกรทฮอร์โมน รีลีสซิ่ง ฮอร์โมน (จีเอชอาร์เอช))
และ its analogues (สิ่งที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน) เช่น
CJC-1293 (ซีเจซี-1293), CJC-1295 (ซีเจซี-1295), sermorelin (เซอร์มอเรลิน) และ tesamorelin
(เทซามอเรลิน);
Growth Hormone Secretagogues (GHS) (โกรทฮอร์โมน ซีครีทาโกกีส (จีเอชเอส)) เช่น
Lenomorelin (ghrelin) (ลีโนมอเรลิน (เกรลิน)) และ its mimetics (สารที่มผี ลคล้ายคลึงกัน) เช่น
Anamorelin (อนามอเรลิน ), ipamorelin (ไอพามอเรลิน ), macimorelin (มาไซมอเรลิน ) และ
tabimorelin (ทาบิมอเรลิน);
GH-Releasing Peptides (GHRPs) (จีเอช-รีลีสซิ่ง เปปไทด์ (จีเอชอาร์พีเอส)) เช่น
Alexamorelin (อลีซามอเรลิน), GHRP-1 (จีเอชอาร์พี-1), GHRP-2 (pralmorelin) (จีเอชอาร์พี-2
(พราลมอเรลิน)), GHRP-3 (จีเอชอาร์พี-3), GHRP-4 (จีเอชอาร์พี-4), GHRP-5 (จีเอชอาร์พี-5), GHRP-6
(จีเอชอาร์พี-6) และ examorelin (hexarelin) (เอกซามอเรลิน (เฮกซาเรลิน)).
3. Growth Factors and Growth Factor Modulators (โกรทแฟกเตอร์ และโกรทแฟกเตอร์ โมดูเลเตอร์)
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Fibroblast Growth Factors (FGFs); (ไฟโบรบลาสต์ โกรทแฟกเตอร์ (เอฟจีเอฟเอส))
Hepatocyte Growth Factor (HGF); (เฮพาโตไซท์ โกรทแฟกเตอร์ (เอชจีเอฟ))
Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues; (อินซูลีน-ไลค์ โกรทแฟกเตอร์-1 (ไอจีเอฟ-1)
และสารที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน)
Mechano Growth Factors (MGFs); (เมคาโน โกรทแฟกเตอร์ (เอ็มจีเอฟเอส))
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF); (เพลตเลต-ดีไรท์ โกรทแฟกเตอร์ (พีดีจีเอฟ))
Thymosin-β4 (ไทโมซิน-บีตา4) และ its derivatives (อนุพันธ์ของมัน) เช่น TB-500 (ทีบี-500);
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF); (วาสคูลาร์-เอนโดทิเลียน โกรทแฟกเตอร์ (วีอีจีเอฟ))
และสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต หรือตัวยับยั้งปัจจัยการเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อ
การสร้างกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นบริเวณกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ หลอดเลือด การใช้พลังงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเส้นใยของกล้ามเนื้อ
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S3. BETA-2 AGONISTS (สารบีตา-ทู อโกนิสท์)
สารบีตา-ทู อโกนิสท์ ทั้งประเภท selective beta-2 agonists และประเภท non-selective beta-2 agonists
รวมถึงสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน (optical isomers) ทั้งหมด จัดเป็นสารต้องห้าม
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Fenoterol; (ฟีโนเทอรอล)
Formoterol; (ฟอร์โมเทอรอล)
Higenamine; (ไฮเจนนามีน)
Indacaterol; (อินดาคาเทอรอล)
Olodaterol; (ออโลดาเทอรอล)
Procaterol; (โพรคาเทอรอล)
Reproterol; (รีโพรเทอรอล)
Salbutamol; (ซาลบูทามอล)
Salmeterol; (ซาลเมเทอรอล)
Terbutaline; (เทอร์บูทาลีน)
Tretoquinol (trimetoquinol); (เทรโทควินอล (ไทรเมโทควินอล)
Tulobuterol; (ทูโลบูเทอรอล)
Vilanterol. (ไวแลนเทอรอล)
ยกเว้น
- สาร salbutamol (ซาลบูทามอล) ชนิดสูดดม ไม่เกิน 1600 ไมโครกรัม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง การแบ่งใช้
ในปริมาณไม่เกินกว่า 800 ไมโครกรัม ในระยะเวลา 12 ชั่วโมง นับจากการเริ่มให้สารในปริมาณใด ๆ ก็ตาม
- สาร formoterol (ฟอร์โมเทอรอล) ชนิดสูดดม ไม่เกิน 54 ไมโครกรัม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- สาร salmeterol (ซาลเมเทอรอล) ชนิดสูดดม ไม่เกิน 200 ไมโครกรัม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
หากปรากฏว่า ปัส สาวะมีป ริม าณของ salbutamol (ซาลบูท ามอล) มากกว่า 1000 นาโนกรัม /มิล ลิลิต ร
(ng/mL) หรือ formoterol (ฟอร์โมเทอรอล) มากกว่า 40 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ng/mL) โดยไม่มีการขออนุญาต
จะถือว่าผลตรวจวิเคราะห์นั้นเป็นกรณีการตรวจพบสารต้องห้าม (Adverse Analytical Finding : AAF) เว้นแต่
นักกีฬาจะพิสูจน์ได้ว่าผลที่ผิดปกตินั้นเป็นผลมาจากการสูดดมเพื่อการรักษาในปริมาณที่กําหนดไว้ข้างต้น
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S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS (สารยับยั้งและลดการทํางานของฮอร์โมน)
สารยับยั้งและลดการทํางานของฮอร์โมนต่อไปนี้ จัดเป็นสารต้องห้าม
1. Aromatase inhibitors (อโรมาเทส อินฮิบิเตอร์) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);
(2-เอนโดรสเทนอล (5แอลฟา-แอนโดรสท์-2-เอ็น-17-ออล))
2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one);
(2-เอนโดรสเทโนน (5แอลฟา-แอนโดรสท์-2-เอ็น-17-โอน))
3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);
(3-เอนโดรสเทนอล (5แอลฟา-แอนโดรสท์-3-เอ็น-17-ออล))
3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one);
(3-เอนโดรสเทโนน (5แอลฟา-แอนโดรสท์-3-เอ็น-17-โอน))
4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);
(4-เอนโดรสเทน-3,6,17 ไทรโอน (6-ออกโซ))
Aminoglutethimide; (อะมิโนกลูเทติมายด์)
Anastrozole; (แอนแอสโทรโซล)
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);
(แอนโดรสต้า-1,4,6-ไทรอีน-3,17-ไดโอน (แอนโดรสต้าไทรอีนดิโอน))
Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);
(แอนโดรสต้า-3,5-ไดอีน-7,17-ไดโอน (อริมสิ เทน))
Exemestane; (เอ็กซ์เซเมสเทน)
Formestane; (ฟอร์เมสเทน)
Letrozole; (เลโทรโซล)
Testolactone. (เทสโทแลคโทน)
2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) (ซีเล็คทีฟ เอสโตรเจน รีเซ็ปเตอร์ โมดูเลเตอร์)
รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Bazedoxifene; (บาซีดอกซิฟีน)
Ospemifene; (ออสเพมิฟีน)
Raloxifene; (ราล็อกซิฟีน)
Tamoxifen; (ทาม็อกซิเฟน)
Toremifene. (โทเรมิฟีน)
3. Other anti-estrogenic substances (อาร์เทอร์ แอนติ-เอสโตรเจนิก ซับแสตนท์) รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ
สารต่อไปนี้
Clomifene; (โคลมีฟีน)
Cyclofenil; (ไซโคลฟีนิล)
Fulvestrant. (ฟูลเวสแทรนต์)

หน้า ๙ จาก ๑๘
4. Agents preventing activin receptor IIB activation ((เอเจนท์ พรีเว้นติ้ง แอ็คติวีน รีเซ็ปเตอร์ IIB แอ็คติเวชั่น)
รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Activin A-neutralizing antibodies; (แอ็คติวิน เอ-นิวทราไลซิ่ง แอนติบอดี้)
Activin receptor IIB competitors such as : (แอ็คติวิน รีเซ็ปเตอร์ IIB คอมเพ็ททิเตอร์ เช่น)
Decoy activin receptors (ดีคอย แอ็คติวิน รีเซ็ปเตอร์) (เช่น ACE-031);
Anti-activin receptor IIB antibodies ; (แอนติ-แอ็คติวิน รีเซ็ปเตอร์ IIB แอนติบอดี้) (เช่น Bimagrumab);
(ไบมากรูแมบ)
Myostatin inhibitors such as : (ไมโอสแตติน อินฮิบิเตอร์ เช่น)
Agents reducing or ablating myostatin expression; (เอเจนท์ รีดิวซิ่ง หรือ อเบลติ้ง ไมโอสแตติน
เอ็กซ์เพรสชั่น)
Myostatin-binding proteins (ไมโอสแตติน-บิดดิ้ง โปรตีน) (เช่น Follistatin (ฟอลลิสสแตติน), myostatin
propeptide ; (ไมโอสแตติน โพรเปบไทด์))
Myostatin-neutralizing antibodies (ไมโอสแตติน-นิวทราไลซิ่ง แอนติบอดี้) (เช่น Domagrozumab
(โดมาโกรซูแมบ), landogrozumab (แลนโดโกรซูแมบ), stamulumab (สตามูลูแมบ).
5. Metabolic modulators (เมตาบอลิก โมดูเลเตอร์)
5.1 Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK) (แอ็คติเวเตอร์ ออฟ ดิ เอเอ็มพี-แอ็คติเวต
โปรตีน ไคเนส (เอเอ็มพีเค) เช่น AICAR, SR9009; และ Peroxisome Proliferator Activated Receptor
δ (PPARδ) agonists (เพอร์รอกซีโซม โพรลิเฟอเรเตอร์ แอ็คติเวต รีเซ็ปเตอร์ เดลต้า (PPARδ) อโกนิสท์)
เช่น 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy)
acetic acid (GW1516, GW501516); (2-(2-เมทิล-4-((4-เมทิล-2-(4-(ไตรฟลูออโรเมทิล) ฟีนิล)ไทซอล-5-อิล)
เมทิลไทโอ)ฟีน็อกซี) กรดแอคติก (GW1516, GW501516))
5.2 Insulins and insulin-mimetics; (อินซูลนิ และสารที่ออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับอินซูลิน)
5.3 Meldonium; (เมลโดเนี่ยม)
5.4 Trimetazidine. (ไตรเมทาซิดีน)
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S5. DIURETICS AND MASKING AGENTS (สารขับปัสสาวะและสารปกปิด)
สารขับปัสสาวะและสารปกปิดต่อไปนี้ จัดเป็นสารต้องห้าม ทั้งนี้ สารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผล
ทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
• Desmopressin (เดสโมเพรสซิน); probenecid (โพรเบเนซิด); plasma expanders (พลาสมา เอ็กเพนเดอร์)
เช่น intravenous administration of albumin, dextran เด็กซ์แทรน, hydroxyethyl starch (ไฮดร็อกซีเอทิล
สตาร์ช) และ mannitol (แมนนิทอล).
• Acetazolamide (อะเซตาโซลาไมด์ ); amiloride (อะมิ โลไรด์ ); bumetanide (บู มี ท าไนด์ ); canrenone
(แคนรีโนน); chlortalidone (คลอธาลิโดน); etacrynic acid (กรดเอธาครีนิก); furosemide (ฟูโรซีไมด์);
indapamide (อิ น ดาพาไมด์ ) ; metolazone (เมโทลาโซน); spironolactone (สไปโนแลคโตน); เช่ น
Bendroflumethiazide (เบ น โดรฟ ลูเ มตไท อะไซด์) , chlorothiazide (คลอโรไท อะไซด์) และ
hydrochlorothiazide (ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์); triamterene (ไตรแอมเทอรีน) และ vaptans (แวปแทน)
เช่น Tolvaptan (โทลแวปแทน).
ยกเว้น
• Drospirenone (ดรอสไพรีโนน); pamabrom (พามาบรอม); และ ophthalmic use of carbonic anhydrase
inhibitors (คาร์บอนิก แอนไฮเดรส อินฮิบิเตอร์ สําหรับหยอดตา)
(เช่น Dorzolamide (ดอร์โซลาไมด์), brinzolamide (บรินโซลาไมด์))
• felypressin (ฟีลีเพรสซิน) ทีผ่ สมอยู่ในยาชาที่ใช้ทางทันตกรรม
การตรวจพบสาร formoterol (ฟอร์โมเทอรอล), salbutamol (ซาลบูทามอล), cathine (แคธีน), ephedrine
(เอฟีดรีน), methylephedrine (เมทิลเอฟีดรีน) และ pseudoephedrine (ซูโดเอฟีดรีน) (ที่เกินกว่าค่ากําหนด)
พร้อมด้วยสารขับปัสสาวะหรือสารปกปิด ไม่ว่าจะในช่วงการแข่งขันหรือเวลาใดก็ตาม ให้ถือเป็นกรณีการตรวจพบ
สารต้องห้าม (Adverse Analytical Finding : AAF) ยกเว้นในกรณีที่นักกีฬามีการขออนุญาตใช้สารต้องห้าม
เพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption : TUE) ของสารข้างต้น พร้อมกับการขออนุญาตใช้สารต้องห้าม
เพื่อการรักษา (Therapeutic Use Exemption : TUE) ของสารขับปัสสาวะหรือสารปกปิด
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วิธีการต้องห้าม
M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS
(การปรับแต่งเลือดและองค์ประกอบของเลือด)
วิธีการต่อไปนี้ เป็นวิธีการต้องห้าม
1. การนําเข้าสู่ร่างกาย หรือการนํากลับเข้าสู่ร่างกายของเลือด หรือสารประกอบของเลือด หรือสิ่งที่ได้มาจาก
เม็ดเลือดแดง (ไม่ว่าจะเป็นแบบ autologous, allogenic (homologous) or heterologous blood,
or red blood cell products of any origin into the circulatory system)
2. การจงใจใช้สารที่เพิ่มการนําเข้าสู่กระแสเลือด การลําเลียง หรือการใช้ออกซิเจน
รวมถึง แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะวิธีการต่อไปนี้
Perfluorochemicals (เพอฟู เ รอโรเคมิ คั ล ); efaproxiral (อี ฟ าพรอกซี รั ล ) (RSR13) และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ฮีโมโกลบินดัดแปลง เช่น สารทดแทนเลือดที่ได้จากฮีโมโกลบิน (Haemoglobin – based blood substitutes),
ผลิตภัณ ฑ์ฮีโมโกลบินที่ได้จากกระบวนการไมโครเอนแคปซูเลเตด (microencapsulated haemoglobin
products) แต่ไม่รวมถึง การรับออกซิเจนเพิ่มเติมโดยการสูดดม (supplemental oxygen by inhalation)
3. การดําเนินการรูปแบบใด ๆ ผ่านหลอดเลือด เพื่อเปลี่ยนแปลงเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด โดยวิธีทาง
เคมีหรือทางกายภาพ
M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION
(วิธีการต้องห้ามทางเคมีและทางกายภาพ)
วิธีการต่อไปนี้ เป็นวิธีการต้องห้าม
1. การยุ่งเกี่ยว พยายามยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์และความถูกต้องของตัวอย่างในขณะถูกเก็บ
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะวิธีการต่อไปนี้ การสับเปลี่ยน และ/หรือ การปลอมปนตัวอย่าง เช่น การเติม
proteases (โปรตีเอส) ในตัวอย่าง
2. การนําสารเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือด (intravenous infusions) มากกว่า 100 มิลลิลิตร ภายใน 12 ชั่วโมง
ถือว่าเป็นวิธีการต้องห้าม ยกเว้นเพื่อการรักษาทางการแพทย์โดยวิธีการที่ถูกต้อง หรือในขั้นตอนการผ่าตัด
หรือกระบวนการวินิจฉัยทางคลินิก
M3. GENE AND CELL DOPING
(การเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายโดยการดัดแปลงพันธุกรรมและทางเซลล์)
วิธีการที่เป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายโดยการดัดแปลงพันธุกรรมและทางเซลล์ เป็นวิธีการต้องห้าม
1. การใช้ nucleic acids หรือ nucleic acid analogues ที่อาจปรับเปลี่ยนการเรียงลําดับของพันธุกรรม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของพันธุกรรมโดยกลไกใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะวิธีการต่อไปนี้
การแก้ไขพันธุกรรมเดิม การระงับพันธุกรรม และเทคโนโลยีการถ่ายโอนพันธุกรรม
2. การใช้วิธีการทั่วไป หรือวิธีทางพันธุกรรมเพื่อปรับแต่งเซลล์
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สารและวิธีการต้องห้ามที่ห้ามใช้เฉพาะในช่วงการแข่งขัน
กลุ่มสารต่อไปนี้ จัดเป็นสารต้องห้ามในช่วงการแข่งขัน เพิ่มเติมจากกลุ่ม S0 ถึง S5 และ M1 ถึง M3 ที่กล่าวมา
ข้างต้น
S6. STIMULANTS (สารกระตุ้น)
สารกระตุ้นทั้งหมด รวมถึง สารที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกันแบบออปติคอลไอโซเมอร์ เช่น d- และ lที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นสารต้องห้าม
รวมถึงสารกระตุ้นต่อไปนี้
a : Non-Specified Stimulants สารต้องห้ามที่ไม่เฉพาะเจาะจง
Adrafinil; (อดราฟินิล)
Amfepramone; (แอมฟีพราโมน)
Amfetamine; (แอมเฟตามีน)
Amfetaminil; (แอมเฟตามีนิล)
Amiphenazole; (อไมฟีนาโซล)
Benfluorex; (เบนฟลูโอเร็กซ์)
Benzylpiperazine; (เบนซิลพิเพอราซีน)
Bromantan; (โบรแมนทัน)
Clobenzorex; (โคลเบนโซเร็กซ์)
Cocaine; (โคคาอีน)
Cropropamide; (โครโพรพาไมด์)
Crotetamide; (โครทีทาไมด์)
Fencamine; (เฟนคามีน)
Fenetylline; (เฟเนทิลลีน)
Fenfluramine; (เฟนฟลูรามีน)
Fenproporex; (เฟนโพรโพเร็กซ์)
Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; (โฟนทูลาซีแตม [4-เพนิลพิราซีเตม (คาร์ฟีดอน)])
Furfenorex; (ฟูร์ฟีโนเร็กซ์)
Lisdexamfetamine; (ลิสเด็กซ์แอมเฟตามีน)
Mefenorex; (เมฟีโนเร็กซ์)
Mephentermine; (เมเฟนเตอมีน)
Mesocarb; (เมโซครัพ)
Metamfetamine(d-); (เมทแอมเฟตามีน(ดี-))
p-methylamfetamine; (พี-เมทิลแอมเฟตามีน)
Modafinil; (โมดาฟินิล)
Norfenfluramine; (นอร์เฟนฟลูรามีน)
Phendimetrazine; (เฟนไดเมตราซีน)
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Phentermine; (เฟนเตอมีน)
Prenylamine; (ฟรีนีลามีน)
Prolintane. (โพรลินเทน)
สารกระตุ้นที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้นนี้ จัดเป็นสารต้องห้ามที่เฉพาะเจาะจง (Specified Substance)
b : Specified Stimulants สารกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง
รวมถึง แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine);
(3-เมทิลเฮกเซน-2-แอมีน (1,2-ไดเมทิลเพนทิลแอมีน))
4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine);
(4-เมทิลเฮกเซน-2-แอมีน (เมทิลเฮกเซนแอมีน))
4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);
(4-เมทิลเพนเทน-2-แอมีน (1,3-ไดเมทิลบิวทิลแอมีน))
5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine);
(5-เมทิลเฮกเซน-2-แอมีน (1,4-ไดเมทิลเพนทิลแอมีน))
Benzfetamine; (เบนซ์เฟตามีน)
Cathine**; (คาทีน)
Cathinone (คาทิโนน) และ its analogues (สารที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน) เช่น mephedrone (เมฟรีโดรน),
methedrone (เมทเทอโดรน), และ α - pyrrolidinovalerophenone (ยาซอมบี้หรือฟลัคกา แอลฟา-พีวีพี);
Dimetamfetamine (dimethylamphetamine); (ไดเมทแอมเฟตามีน (ไดเมทิลแอมเฟตามีน))
Ephedrine***; (เอฟรีดรีน)
Epinephrine**** (adrenaline); (อีพิเนฟริน (อะดรีนาลิน))
Etamivan; (อีทาไมแวน)
Etilamfetamine; (อีทิลแอมเฟตามีน)
Etilefrine; (อีทิเลไฟร์น)
Famprofazone; (แฟมโพรฟาโซน)
Fenbutrazate; (เฟนบูทราเซท)
Fencamfamin; (เฟนแคมฟามิน)
Heptaminol; (เฮบทามินอล)
Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); (ไฮดร็อกซีแอมเฟตามีน (พาราไฮดร็อกซีแอมเฟตามีน))
Isometheptene; (ไอโซเมเทปเทน)
Levmetamfetamine; (ลีฟเมทแอมเฟตามีน)
Meclofenoxate; (เมโคลฟีน็อกเซต)
Methylenedioxymethamphetamine; (เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน)
Methylephedrine***; (เมทิลเอฟรีดรีน)

หน้า ๑๔ จาก ๑๘
Methylphenidate; (เมทิลเฟนิเดต)
Nikethamide; (ไนเคทาไมด์)
Norfenefrine; (นอร์ฟีเนฟรีน)
Octodrine (1,5-dimethylhexylamine); (ออกโทดรีน (1,5-ไดเมทิลเฮกซี่ลาไมด์)
Octopamine; (ออกโทพามีน)
Oxilofrine (methylsynephrine); (ออกซิโลฟรีน (เมทิลซินเนฟรีน))
Pemoline; (เพโมลีน)
Pentetrazol; (เพนเตทราโซล)
Phenethylamine and its derivatives; (ฟีเนทิลลามีน และอนุพันธ์ของมัน)
Phenmetrazine; (เฟนเมทราซีน)
Phenpromethamine; (เฟนโพเมทามีน)
Propylhexedrine; (โพรพิลเฮกซีดรีน)
Pseudoephedrine*****; (ซูโดอีเฟดรีน)
Selegiline; (เซเลกิลีน)
Sibutramine; (ไซบูทรามีน)
Strychnine; (สตริกนีน)
Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); (ทีนแอมเฟตามีน (เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน))
Tuaminoheptane; (ทูอมิโนเฮพเทน)
และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน
ยกเว้น
• Clonidine; (โคลนิดีน)
• อนุพันธุ์ของ Imidazole (อิมิดาโซล) ที่ใช้กับร่างกายทางผิวหนัง จมูก หรือตา และสารกระตุ้นที่ถูกจัดอยู่ใน
สารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจําปี พ.ศ. 2563 (2020 Monitoring Program)*.
*

สาร Bupropion (บูโพรพิออน), caffeine (คาเฟอีน), nicotine (นิโคติน), phenylephrine (ฟีนิลเอฟรีน),
phenylpropanolamine (เฟนนิลโพรพาโนลามีน), pipradrol (พิพราดรอล) และ synephrine (ซินเอฟรีน)
แม้ไม่จัดว่าเป็นสารต้องห้ามแล้ว แต่สารเหล่านี้ยังถูกจัดเป็นสารกลุ่มเฝ้าระวัง (2020 Monitoring Program)
**
หากตรวจพบ Cathine (คาทีน) ในปัสสาวะในปริมาณมากกว่า 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ถือว่าเป็น
สารต้องห้าม
*** หากตรวจพบ Ephedrine (เอฟรีด รีน ) และ methylephedrine (เมทิล เอฟรีด รีน ) ในปัส สาวะ
ในปริมาณมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ถือว่าเป็นสารต้องห้าม
**** Epinephrine (adrenaline) ที่ใช้เฉพาะที่ เช่น หยอดจมูก หยอดตา หรือการใช้ร่วมกับยาชาเฉพาะที่
ไม่ถือว่าเป็นสารต้องห้าม
***** Pseudoephedrine (ซูโดอีเฟดรีน) เป็นสารต้องห้าม หากมีระดับความเข้มข้นในปัสสาวะเกินกว่า
150 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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S7. NARCOTICS (สารเสพติด)
สารเสพติดดังต่อไปนี้ รวมถึง สารที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกันแบบออปติคอลไอโซเมอร์ เช่น d- และ lที่เกี่ยวข้อง เป็นสารต้องห้าม
Buprenorphine; (บูฟรีนอร์ฟีน)
Dextromoramide; (เด็กซ์โทรโมราไมด์)
Diamorphine (heroin); (ไดอะมอร์ฟีน (เฮโรอีน))
Fentanyl and its derivatives; (เฟนทานิล และอนุพันธ์ของมัน)
Hydromorphone; (ไฮโดรมอร์โฟน)
Methadone; (เมธาโดน)
Morphine; (มอร์ฟีน)
Nicomorphine; (นิโคมอร์ฟีน)
Oxycodone; (ออกซิโคโดน)
Oxymorphone; (ออกซิมอร์โฟน)
Pentazocine; (เพนตาโซซีน)
Pethidine. (เพทิดีน)
S8. CANNABINOIDS (สารประเภทกัญชา) แคนนาบินอยด์
สารแคนนาบินอยด์ที่ได้จากกัญชาแบบธรรมชาติและแบบสังเคราะห์ขึ้น จัดเป็นสารต้องห้าม เช่น
• พื ช กั ญ ชา cannabis (hashish (ฮาชี ช คื อ กั ญ ชาที่ ผ่ า นการปรั บ สภาพ อบแห้ ง บดละเอี ย ด หรื อ อั ด แผ่ น
ซึ่งออกฤทธิ์แรงขึ้น) marijuana (มาริฮัวน่า)) และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชา
• กัญชาจากธรรมชาติ และกัญชาสังเคราะห์ขึ้น tetrahydrocannabinol (THCs) (เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล
(ทีเอชซีเอส))
• สารสังเคราะห์แคนนาบินอยด์ที่ให้ผลเลียนแบบสาร THC
ยกเว้น
• Cannabidiol. (แคนนาบิไดอัล)
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S9. GLUCOCORTICOIDS (สารกลูโคคอร์ติคอยด์)
สารกลูโคคอร์ติคอยด์ ทั้งหมดเป็นสารต้องห้าม เมื่อใช้โดยการรับประทาน ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา ฉีดเข้าทาง
กล้ามเนื้อ หรือทางทวารหนัก
รวมทั้ง แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Betamethasone; (บีตาเมทาโซน)
Budesonide; (บูเดโซไนด์)
Cortisone; (คอร์ติโซน)
Deflazacort; (เดฟาซาคอร์ท)
Dexamethasone; (เดกซาเมทาโซน)
Fluticasone; (ฟลูติคาโซน)
Hydrocortisone; (โฮโดรคอร์ติโซน)
Methylprednisolone; (เมทิลเพรดนิโซโลน)
Prednisolone; (เพรดนิโซโลน)
Prednisone; (เพรดนิโซน)
Triamcinolone. (ไตรแอมซิโนโลน)
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สารต้องห้ามที่กําหนดในบางชนิดกีฬา
P1. BETA-BLOCKERS (สารบีตา-บล็อกเกอร์)
สารบีตา-บล็อกเกอร์ จัดเป็นสารต้องห้ามในช่วงการแข่งขันเท่านั้น ในเฉพาะชนิดกีฬาต่อไปนี้ และจะจัดเป็น
สารต้องห้ามนอกช่วงการแข่งขัน ตามที่กําหนด
•
•
•
•
•
•
•
•

ยิงธนู*
แข่งรถยนต์
บิลเลียดและสนุกเกอร์ (ทุกประเภท)
ลูกดอก (ปาเป้า)
กอล์ฟ
ยิงปืน*
สกี/สโนบอร์ด เฉพาะในประเภทกระโดด ฟรีสไตล์ aerials/halfpipe และ snowboard halfpipe/big air
กี ฬ าใต้ น้ํ า (การดํ า น้ํ า แบบกลั้ น หายใจ) ประเภท constant-weight apnoea with or without fins,
dynamic apnoea with or without fins, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, spearfishing,
static apnoea, target shooting และประเภท variable weight apnoea.

* ห้ามใช้นอกการแข่งขันด้วย
สารบีตา-บล็อกเกอร์
รวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะสารต่อไปนี้
Acebutolol; (อะซีบูโทลอล)
Alprenolol; (แอลพรีโนลอล)
Atenolol; (อะทีโนลอล)
Betaxolol; (เบต้าโซลอล)
Bisoprolol; (ไบโซโพรลอล)
Bunolol; (บูโนลอล)
Carteolol; (คาร์ทีโอลอล)
Carvedilol; (คาร์วีดีลอล)
Celiprolol; (เซลิโพรลอล)
Esmolol; (เอสโมลอล)

Labetalol; (ลาเบทาลอล)
Metipranolol; (เมทิพราโนลอล)
Metoprolol; (เมโทโพรลอล)
Nadolol; (นาโดลอล)
Oxprenolol; (อ็อกซ์พรีโนลอล)
Pindolol; (พินโดลอล)
Propranolol; (โพรพราโนลอล)
Sotalol; (โซทาลอล)
Timolol. (ทิโมลอล)
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สารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สารต่อไปนี้จัดอยู่ในสารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. Anabolic agents (อนาบอลิกเอเจ้นท์):
๒. Beta-2-agonists (เบต้า-ทู-อโกนิสท์):

ทั้งในและนอกช่วงการแข่งขัน: ecdysterone (เอคไดสเตอโรน)
ทั้งในและนอกช่วงการแข่งขัน: การใช้ เบต้า-ทู-อโกนิสท์
หลายชนิดรวมกัน
๓. 2-ethylsulfanyl-1H-benzimidazole (bemitil) ทั้งในและนอกช่วงการแข่งขัน
(2-เอสทิลซัลฟานิล-1เอช-เบนซิมิดาโซล (เบมิทิล))
๔. Stimulants (สารกระตุ้น):
ในช่วงการแข่งขันเท่านั้น เฉพาะ bupropion (บูโพรพิออน),
caffeine (คาเฟอีน), nicotine (นิ โคติน), phenylephrine
(ฟี นิ ลเอฟรีน), phenylpropanolamine (เฟนนิ ลโพรพาโนลามี น ), pipradrol (พิ พ ราดรอล) และ synephrine
(ซินเนฟฟรีน)
๕. Narcotics (สารเสพติด):
ในช่ว งการแข่ง ขัน เท่า นั ้น เฉพาะ codeine (โคเดอีน ),
hydrocodone (ไฮโดรโคโดน) และ tramadol (ทรามาดอล)
๖. Glucocorticoids (สารกลูโคคอร์ติคอยด์): ในช่วงการแข่งขัน (โดยการให้ทางอื่น นอกเหนือจากทางปาก
เข้า หลอดเลือ ดดํ า เข้า กล้า มเนื ้อ หรือ ทางทวารหนัก )
และนอกช่วงการแข่งขัน (การให้ทุกทาง)
* ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (ข้อ ๔.๕) กําหนดว่า “ให้ WADA โดยการปรึกษาหารือกับภาคี
และรัฐบาล จัดทําโปรแกรมเฝ้าระวังสารที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสารต้องห้าม แต่เป็นสารที่ WADA ต้องการเฝ้าระวัง
เพื่อตรวจจับรูปแบบการใช้โดยมิชอบในการกีฬา”

