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กั ญ ชา (Cannabinoids) เป็ น สารต้ อ งห้ า มทางการกี ฬ าที่ อ งค์ ก รต่ อ ต้ า นการใช้ ส ารต้ อ งห้ า มโลก
(World Anti-Doping Agency : WADA) หรือวาด้า กาหนดให้อยู่ในกลุ่ม S8 Cannabinoids ที่ห้ามใช้เฉพาะ ในการ
แข่ ง ขั น (In-Competition) สารกลุ่ มนี้ จะช่ วยให้ นักกี ฬาเกิ ดอาการผ่ อนคลาย (Relaxants) ไม่ตื่น ตระหนก
ในขณะทาการแข่ ง ขั นแต่ อาจจะสู ญ เสี ย ความสั มพั นธ์ ข องระบบประสาทและกล้ ามเนื้ อ (Coordination) ผล
ที่เกิดขึ้น ทางกายภาพบางประการของการใช้กัญ ชา ได้แ ก่ ปากแห้ง อัต ราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูง ขึ้น มีการ
ขยายตัวของปอดและหลอดเลือด เวีย นศีร ษะ และอาจเกิด ภาวะ ความดันโลหิตต่าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับนักกีฬาการใช้กัญชาสามารถเปลี่ย นการรับ รู้ข องความเสี่ย งซึ่ง อาจ
นาไปสู ่การตัด สินใจที ่ไ ม่ด ีอีก ทั้ง ยัง อาจลดทักษะทางเทคนิค ที่จาเป็นของนักกี ฬาซึ่งนาไปสู่ค วามเสี่ ยงที่จะเกิ ด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อการประสานงานการเคลื่อนไหวและการประมาณเวลาซึ่งผลกระทบ
ทั้ ง หมดเหล่ านี้ อาจก่ อให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อนั กกี ฬาโดยตรงและบุ ค คลอื ่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในกี ฬ า ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการแข่ ง ขั น เช่ น พุ่ ง แหลน ทุ่มน้าหนัก ยิมนาสติก ยิงธนู เป็นต้น และกีฬาที่ใช้
ความเร็วสูง เช่น รถแข่ง จักรยาน สกี เป็นต้น
สารสกัดที่ได้จากกัญชาคือสาร Cannabidiol (CBD) และสาร Tetrahydrocanabinol (THC) เป็นสารที่
สกัดจากส่วนขนของช่อดอกกัญชาตัวเมีย ในปี 2017 มีการรายงานผลการตรวจพบสารต้องห้ามทุกชนิด กีฬาใน
ระบบการบริหารจัดการด้านต่อต้านการใช้สารต้องห้าม (The Anti-Doping Administration and Management
System : ADAMS) พบว่า มีนักกีฬาที่ถูกตรวจพบ สารต้องห้าม จานวน 4,076 ราย ตรวจพบเฉพาะในกลุ่ม S8
จานวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ JAMA ในการสารวจรายละเอียดเกี่ยวกับการติด
ฉลากของผลิตภัณฑ์น้ามันออย จากสาร Cannabidiol (CBD oil) พบว่า ร้อยละ 69 ของผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบมี
ความแตกต่าง จากรายละเอียดที่ระบุไว้บนฉลากและยังตรวจพบสาร Tetrahydrocanabinol (THC) ร้อยละ 21
ในผลิตภั ณฑ์ที่ทดสอบอี กด้ วยงานวิจัยดั ง กล่ าวได้รับ การตีพิ มพ์ ลงใน American Medical Association เดือน
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พฤศจิกายน 2017 การที่จะสกัดสาร CBD บริสุทธิ์ จากพื ชกัญชาเป็ นสิ่ งที่ย ากเนื่ องจากในกัญชามีส าร CBD ร้อย
ละ 0.03 และสาร THC ร้อยละ 12 (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกัญชา) มีคาถามบ่อยครั้งว่าสาร THC ในกัญชาใช้
เวลานานแค่ไหนร่างกายจึงจะสามารถ ขับออกได้หมดปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสาหรับสิ่งเหล่านี้เพราะสายพันธุ์
ที่แตกต่างกันของกัญชาจะมีความเข้มข้น ของสาร THC ที่แตกต่างกันส่งผลให้ร่างกายได้รับปริมาณที่แตกต่างกันด้วย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชาที่ได้จาก การสังเคราะห์จะมีผลอย่างมากต่อผู้ใช้ที่เป็นนักกีฬาสาร THC เป็นเหมือน
ไขมันที่ละลายได้ซึ่งหมายความว่า สามารถเก็บไว้ในร่างกายได้เป็นเวลานานและปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ แม้ ว่าจะไม่
สม่าเสมอก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเผาผลาญร่างกายของแต่ละบุคคลและความถี่ของการใช้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย
เช่นกัน ผู้ที่เป็นนักกีฬาสามารถ ลดความเสี่ยงของการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในกำรใช้กัญชำ โดย
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
1. พิจารณากัญชาในการรักษาทางการแพทย์
2. หากกัญชาทางการแพทย์เป็นวิธีในการรักษาที่จาเป็น ก็ขอให้ยื่นแบบฟอร์ม TUE
3. พิจารณาให้แน่ใจว่าอาหารที่ผสมกัญชาหรือการได้รับกัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์มีความเสี่ยง
ต่อร่างกาย
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้กัญชาอยู่ในช่วงระหว่างนอกการแข่งขัน (Out-of-Competition)
การละเมิด และการลงโทษส าหรั บ นั กกี ฬาที่ ถู กตรวจพบกั ญ ชาในตั วอย่างปั ส สาวะหรื อตั วอย่ างเลื อด
หลังจากถูกสุ่มตรวจสารต้องห้ามในการแข่งขัน (In-Competition) จะได้รับการพิจารณาลงโทษตั้งแต่การว่ากล่าว
ตักเตือน ไปจนถึงการห้ามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเป็นเวลา 4 ปี ถูกยึดเหรียญ
รางวั ล เพื่ อปรับ ลาดั บการแข่งขั นโดยให้ล าดับถั ดไปได้รับ รางวั ลแทนและไม่มีการรับ รองสถิติใ นการแข่งขั นกีฬา
ประเภทนั้น
ดังนั้นหากนักกีฬาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากกัญชาจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจพบสารต้องห้ามและถ้านักกีฬา
ถูกตรวจพบสาร THC ในปัสสาวะจะถูกพิจารณาว่ามีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกาย (Positive test) แต่ถ้านักกีฬา มี
ความจาเป็นที่ จะต้ องใช้ ส ารในกลุ่ม S8 เพื่ อการรั กษาจะต้องใช้แ บบฟอร์ มขอยกเว้ นการใช้ ยา เพื่อการรั กษา
(Therapeutic Use Exemptions : TUE) ทั้งนี้วาด้าได้เพิกถอนสาร CBD ออกจากรายการสารต้องห้ามในปี 2018
และปี 2019 อย่างไรก็ต ามนักกีฬาจะต้องรับ ผิด ชอบตัวเองในการได้รับ สารต้องห้ามทุกชนิด เข้าสู่ร่างกาย ทั้ง
โดยเจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
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