
ยาที่ใช้ได้

ยาที่ห้ามใช้
www.facebook.com/thailand Anti-Doping โทร. 0 2186 7559



ยาที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

1. ห้ามกิน /ฉีดยาที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ Androstened io ,  Danazo l ,  
 Gestrinone, Mesterolone, Methandienone, Methyltestosterone, Nandrolone,  
 Oxymetholone, Stanozolol, Testosterone, Tibolone, Epoetin

2. หา้มกนิ /ฉดีฮอรโ์มน และสารทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยสาร Chorionic gonadotropin, Insulin

3. ห้ามกิน /ฉีดสารเบต้า-ทู อโกนิสท์ ประกอบด้วยสาร Formoterol, Salbutamol, 
 Salmeterol, Terbutaline

4. ห้ามกิน / ฉีดสารยับย้ังและลดการทำางานของฮอร์โมนเพศหญิง ประกอบดว้ยสาร Anastrozole,  
 Exemestane, Raloxifene HCL, Tamoxifen, Toremifene, Clomiphene

5. ห้าม กิน  ยา ขับปัสสาวะและสารปกปิด อ่ืนๆ ประกอบด้วยสาร  P r o b e n e c i d ,  
 Dextran, Hydroxyethyl starch, Mannitol, Acetazolamide, Amiloride,  
 Furosemide, Hydrochlorothiazide, Triamterene, Adreneline, Indapamide เป็นต้น

6. ห้ามกิน /ฉีดสารกระตุ้น ประกอบด้วยสาร Ephedrine, Etilefrine, Heptaminol, 
 Nikethamide, Selegiline, Sibutramine, Strychnine, Tuaminoheptane, Bupropion,  
 phenylephrine, Ethylephedrine, Methylephedrine

7. ห้ามกิน / ฉีดสารเสพติด ประกอบด้วยสาร Fentanyl, Morphine

8. ห้ามกิน/  ฉีดสารเบต้า -บล็อกเกอร์  ประกอบด้วยสาร Ateno lo l ,  Betaxo lo l ,  
 Bisoprolol, Carteolol, Carvedilol, Levobunolol, Metipranolol, Metoprolol, 
 Propranolol, Timolol



ยาที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

9. ห้ามกิน ยาลดความอ้วน ทุกชนิด เพราะมีโครงสร้างสารเหมือนยาบ้า

10. ห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิด

11. หลีกเลี่ยงอาหารเสริมแบบเวย์โปรตีน เพราะท่ีขายตามท้องตลาด 80 เปอร์เซ็นต์  
 มีสารสเตียรอยด์

12. ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอนแคปซูล สมุนไพรพื้นบ้าน กรุณาหลีกเลี่ยง

13. หลีกเลี่ยงการพบแพทย์ ที่สถานเสริมความงามต่าง ๆ เพราะส่วนมาก ยาทา ยากิน ยาฉีด  
 บางชนิดที่สถานเสริมความงามจ่ายให้คนไข้ จะมีส่วนประกอบของสารต้องห้ามผสมอยู่

14. ยาปลูกผม ยาปลูกหนวด

15. หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง ก่อนซื้อยาต้องถามผู้ฝึกสอน และเภสัชกร ว่ายาชนิด 
 ที่ซื้อมีสารต้องห้ามทางการกีฬาผสมอยู่หรือไม่

16. ในกรณีต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยกับแพทย์ ต้องแจ้งกับแพทย์เสมอว่าเป็น 
 นักกีฬา งดจ่าย/ฉีดยาที่มีส่วนผสมของสารต้องห้ ามทางการกีฬา นอกจากนั้น  
 ต้องขอใบรับรองแพทย์มาด้วยเสมอ

17. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่มีฉลากยากำากับอยู่ รวมถึงฉลาก อ.ย.
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ยาที่ใช้ได้
1. ยาแก้ปวดลดไข้ ใช้ได้เกือบทุกชนิด เช่น พาราเซตามอล ไทลินอล ซาร่า ยกเว้น Buprine,  
 Durogesic, Pangon

2. ยาลดนำ้ ามูก  แก ้ภูมิ แพ ้  แก ้คัน  ทานได ้ เกือบทุกชนิด ยกเว ้น  ยาที่มีส ่ วนประกอบ 
 ของ Psuedoephedrine และยาที่ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดในข้อ6

3. ยาขับเสมหะ ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ใช้ได้บางชนิด ยกเว้น ยาแก้ไอนำ้าดำาที่มีส่วนผสมของ
 Opium (ฝน), Biovent Bronchonyl, Methorcon, Royalin Expectorant Salmon Expectorant,  
 Ventolin Expectorant

4. ยาแก ้หอบหืด  ใช ้ได ้เฉพาะแบบพ่น แต่ต ้องขอ TUE ก่อน ยกเว ้น  Salbultamol  
	 และ	 salmeterol ที่ไมตองขอ	 TUE แตตองท�ำ	Declaration of use และตัวยาที่ต้องขอ  
 TUE ได้แก่ Almasal, Asmaline, Asmasal, Bricanyl, Bronchol ine Cleni l  
 compositum, Proasma-t, Royalin, salbusian, salda Salmon Atlantic tab,  
 Salmon Expectorant, Salmon syrup Solia, Sulterline, Terbulin, Terbono,  
 Theosol, tolbin, Ventolin, Zebu

5. ยาปฎิชีวนะ (ยาแก้อักเสบ) ยาชนิดรับประทาน ใช้ได้ทุกชนิด
   : ยาหยอดตา ใช้ได้ทุกชนิด
  :  ยาหยอดหู ใช้ได้ทุกชนิด

  :  ยาทาผิวหนัง แก้แพ้ ผดผื่นคัน ใช้ได้ทุกชนิด ยกเว้น ยาที่มีส่วนผสมของเพรดนิโซโลน 
   (ทั้งยากินและยาทา)



 6. ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดลดการอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อ ใช้ได้ทุกชนิด
  ยกเว้น ยารักษาโรคเกาท์บางชนิด

 7. ยากลูโคคอร์ติโคสเตียรอยด์ ใช้ได้เฉพาะทาที่ผิวหนัง (ห้ามเพรดนิโซโลน) หยอดตา หยอดหู

 8. ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาคลายกังวล ยาคลายเครียด ใช้ได้ทุกชนิด

 9. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ใช้ได้ทุกชนิด

 10. ยาแก้ท้องเดิน ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟอ ขับลม ใช้ได้ทุกชนิด

 11. ยาระบาย ยาถ่าย ใช้ได้ทุกชนิด

 12. ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร ยาเคลือบกระเพาะ ใช้ได้ทุกชนิด

 13. ยาฆ่าเชื้อรา ใช้ได้ทุกชนิด

 14. ยารักษาสิว ใช้ได้บางชนิด เช่น แอคโนติน แต่ห้ามฉีดสิวเพราะมีสเตียรอยด์ ห้ามทายา 
  ที่มีส่วนผสมของเพรดนิโซโลน

 15. ยาเลื่อนประจำาเดือน ใช้ได้ทุกชนิด

 16. ยาแก้แพ้ คลื่นไส้ อาเจียน ใช้ได้ทุกชนิด

 17. อาหารเสริมที่ทานได้ เช ่น กลูต้าไธโอน สารสกัดจากเมล็ดองุ ่น อีฟนิ่งพิมโรส วิตามิน  
  A-E, Zinc แอล-คาเนทีน แอล-กลูตามีน คอลลาเจน โคเอ็นไซ คิวเทน แบรนเนอร ์
  แบรนด์ซุปไก่ แบรนด์รังนก ครีเอทีน น้ำามันตับปลา โอเมก้า 3 Branch chain amino acid  
  กลูโคส เป็นต้น
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คำาแนะนำาสำาหรับนักกีฬา

 การรับประทานยา ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร ยาจีน ยาบำารุงกำาลัง  

หรืออาหารเสริมทุกชนิด ต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม

 หลีกเลี่ยง รับประทานยาที่ไม่ทราบส่วนประกอบทางวิทยาศาสตร์ เช่น ซื้อยากินเอง ยาชุด 

หรือยาที่ถูกแนะนำามา กรณีที่นักกีฬามีโรคประจำาตัวหรือมีประวัติการเจ็บปวยต้องปรึกษาแพทย์ 

และขอใบรับรองแพทย์มาด้วยทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน

 หากนักกีฬาคนใดที่มีโรคประจำาตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเกาท์ (บางชนิด) โรคเบาหวาน หรือเป็นโรคที่จำาเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามผสมอยู ่ 

ต ้องให้แพทย์ประจำาทีมหรือเเพทย์ผู ้รักษานักกีฬาออกใบรับรองแพทย์และจำาเป ็นต้องเขียน 

ใบขออนุญาตการใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (TUE) โดยส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือ

ส่งได้ที่สำานักงานควบคุมการใช้สารตัองห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีกำาหนดให้ส่ง 

ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน 30  วัน

คำ�เตือน : ห�กนักกีฬ�ไมแนใจในตัวย�
หรืออ�ห�รเสริมที่จะรับประท�น 100%
หรือมีขอสงสัยกรุณ�ติดตอ.
โทร. 0 2186 7559


