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    News Release 

 
For immediate release  Also available in Thai
 

“PATIENTS, NOT CRIMINALS”? 
Compulsory drug dependence treatment in Thailand must be reviewed 

 
BANGKOK and TORONTO, April 21, 2009 — As delegates from across the world 
assemble in Bangkok, Thailand for the global Harm Reduction 2009 conference, a 
leading international NGO has released a report scrutinizing the host country’s own 
extensive system of compulsory drug treatment centres. 
 
“Thailand deserves praise for diverting at least some people who use drugs away from 
conviction and imprisonment because of their health condition,” says the report’s author, 
Richard Pearshouse, former Director of Research and Policy at the Legal Network while 
launching the report at the Bangkok conference.  “But it is time for a rigorous, 
independent and comprehensive assessment of the country’s system of compulsory drug 
dependence treatment.” 
 
In a thorough report titled Compulsory Drug Treatment in Thailand: Observations on the 
Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 2545 (2002), the Canadian HIV/AIDS Legal 
Network finds that, in many respects, people with drug dependence are still being treated 
as criminals, rather than as patients.  The report is based on an analysis of Thai law, 
meetings with various government department and officials, visits to several compulsory 
treatment centres and interviews with people who had been detained in these centres. 
 
Thailand’s stated approach in recent years has been to treat people who use drugs as 
“patients, not criminals”, according to a law passed in 2002.  Since the law was passed 
there has been a sharp increase in both the number of people detained in compulsory 
drug treatment centres and the number of centres (from 35 centres in 2004 to 84 by the 
end of 2008).   
 
The report raises a number of concerns, including questions of procedural fairness 
because decisions about whether to order someone into compulsory treatment are often 
made in a matter of minutes, based on a probation officer’s report and without reflecting 
clinical considerations. 
 
“There is a multitude of problems,” says Mr. Pearshouse.  “People are detained in prisons 
while waiting for a decision about being diverted from criminal prosecution to compulsory 
addiction treatment.  Detentions routinely stretch to the legal limit of 45 days and 
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sometimes unlawfully beyond.  During this time, patients undergo detoxification in 
overcrowded prisons with inadequate food and poor sanitation and without medication to 
help manage withdrawal symptoms.  Once detained in a compulsory treatment centre, 
patients have no input into their treatment program, and little way to raise any concerns 
about their treatment.” 
 
“Diverting people with addictions from prisons is a welcome step,” says Karyn Kaplan, the 
Director of Policy and Development at the Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG) in 
Bangkok.  However, as outlined in the Legal Network’s report, “some drug treatment 
patients have reported punishment by guards such as beatings and being made to roll on 
gravel for breaching the centre’s rules,” she adds.  “Authorities should be concerned 
about such reports as a matter of human rights.” 
 
The Legal Network urges the Thai government to address the concerns highlighted in the 
report, in line with its stated commitment to treat people who use drugs as patients rather 
than criminals. 
 
“We propose a number of actions that could improve the Thai approach,” says Richard 
Elliott, Executive Director of the Legal Network, “including developing minimum national 
standards for drug dependence treatment that reflect the best available scientific 
evidence and respect human rights.”  Among other recommendations, the Legal Network 
suggests that good clinical practice be followed by allowing patients to have input into 
their treatment. 
 
The full report is available in both Thai and English at www.aidslaw.ca. 
 
The Canadian HIV/AIDS Legal Network promotes the human rights of people living with 
and vulnerable to HIV/AIDS internationally, through research, legal and policy analysis, 
education, and community mobilization.  The Legal Network is a leading global advocacy 
organization working on the legal and human rights issues raised by HIV/AIDS. 
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For information and interviews: 
 
In Bangkok: Richard Pearshouse, mobile +08 7505 4036 (English) 

Karyn Kaplan, mobile +88 81 866 1238 (English, Thai) 
  Paisan Suwannawong, +66-81-8245434, (Thai) 
 
In Toronto: Richard Elliott, +1 416 595-1666 ext. 229 

relliott@aidslaw.ca (English, French) 
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    ใบแถลงขาว

 
เพื่อการเผยแพรทันที มีรางภาษาอังกฤษดวย
 

“ผูปวย ไมใชอาชญากร”? 
ตองมีการทบทวนการบังคับบําบัดยาในประเทศไทย  

 
กรุงเทพฯ และโตรอนโต 21 เมษายน 2552 ในขณะท่ีผูแทนจากประเทศตาง ๆ 
ท่ัวโลกเขารวมประชุมระดับโลกวาดวยการลดอันตรายป 2552 ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
องคกรพัฒนาเอกชนสากลแหงหน่ึงไดเผยแพรรายงานท่ีวิเคราะหเจาะลึกระบบศูนยบังคับบําบัดยาท่ีมี
อยางแพรหลายในประเทศเจาภาพการประชุม  
 
“เปนเรื่องนายกยองท่ีประเทศไทยพยายามเบี่ยงเบนบุคคลผูใชยาบางสวนจากการลงโทษทางอาญา
และการคุมขงัดวยเหตุผลดานุสุขภาพ” Richard Pearshouse ผูเขียนรายงานกลาว 
เขาเปนอดีตผูอํานวยการฝายวิจัยและนโยบายขององคกร Legal Network 
และไดกลาวระหวางการเปดตัวรายงานในที่ประชุมท่ีกรุงเทพฯ 
“แตถึงเวลาแลวท่ีจะตองมีการประเมนิระบบบังคับบําบัดอยางจริงจัง เปนอิสระ และรอบดาน”  
 
ตามเน้ือหาในรายงาน Compulsory Drug Treatment in Thailand: Observations on the 
Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 2545 (2002) (การบังคับบําบัดในประเทศไทย: 
ขอสังเกตตอพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545) 
ท่ีจัดทําอยางระเอียดองคกร Canadian HIV/AIDS Legal Network พบวา ในหลายกรณี 
ยังคงมีการปฏิบัติกับผูใชยาในฐานะเปนอาชญากรแทนท่ีจะเปนผูปวย 
รายงานฉบับน้ีเปนการวิเคราะหเน้ือหากฎหมายของไทย 
เกิดจากการประชุมพูดคยุกับหนวยงานและเจาหนาท่ีรัฐหลายภาคสวน 
จากการไปเยี่ยมศูนยบังคับบําบัดยาหลายแหงและสัมภาษณผูท่ีเคยถูกควบคุมตัวในศูนยเหลาน้ี  
 
ในชวงหลายปท่ีผานมา รัฐบาลไทยประกาศมาตรการท่ีจะปฏิบัติกับผูใชยาในฐานะเปน “ผูปวย 
ไมใชอาชญากร” ท้ังน้ีตามกฎหมายท่ีผานสภาเมื่อป 2545 นับแตกฎหมายมีผลบังคับใช 
จํานวนผูถูกควบคุมตัวในศูนยบังคับบําบัดยาและจํานวนศูนยบําบัดเองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (จาก 35 
ศูนยในป 2547 เปน 84 ศูนยในสิ้นป 2551)   
 
รายงานแสดงขอกังวลหลายประการ รวมท้ังการตั้งคําถามตอความเปนธรรมในขั้นตอนปฏิบัติ 
ในการตัดสินใจวาใครจะตองถูกดําเนินคดีหรือถูกควบคุมตัวในศูนยบําบัด 
มักเกิดจากการพิจารณาตามขอมูลในรายงานประชุม 
ซึ่งสวนใหญจัดทําขึ้นตามรายงานของเจาหนาท่ีคุมประพฤติ 
โดยไมสะทอนถึงขอวินิจฉัยทางการแพทย   
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“มีปญหาทับซอนหลายประการ” นาย Pearshouse กลาว 
“จะมีการควบคุมตัวผูใชยาในเรือนจําระหวางรอการพิจารณาวา 
จะไดรับการเบี่ยงเบนการฟองรองคดีอาญาและเขารับการบําบัดบังคับหรือไม โดยท่ัวไปแลว 
มักมีการควบคุมตัวจนเต็มอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 45 วัน 
แตบางครั้งก็มีการควบคุมตัวเกินระยะเวลาตามกฎหมาย ในชวงเวลาดังกลาว 
ผูปวยจะถูกควบคุมตัวในเรือนจํา 
และตองผานขั้นตอนการถอนยาโดยไมมีการรักษาที่ถูกตองเพื่อจัดการกับอาการถอนยา 
ระหวางถูกควบคุมตัวเพื่อบังคับบําบัด “ผูปวย” ไมสามารถเลือกหรือใหความเห็นตอการบําบัดได 
และแทบไมสามารถแสดงขอกังวลตอการบําบัดท่ีกระทําตอพวกเขาไดเลย”  
 
“การเบี่ยงเบนผูใชยาจากการคุมขังในทัณฑสถานเปนขั้นตอนท่ีนายินดี” แคริน แคปแพลน 
ผูอํานวยการฝายนโยบายและการพัฒนา กลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส กรุงเทพฯ กลาว อยางไรก็ดี 
ตามท่ีปรากฏในเน้ือหาของรายงาน “ผูปวยท่ีผานการบําบัดยาบางคนใหขอมูลวา 
ถูกเจาหนาท่ีเรือนจําลงโทษ ท้ังการทุบตี และบังคับใหกล้ิงไปมาบนพื้นกรวด 
ซึ่งขัดกับระเบียบของศูนยบําบัดเอง” เธอกลาวเสริม 
“ทางการควรใสใจตอขอมูลเหลาน้ีในฐานะเปนปญหาสิทธิมนุษยชนอยางหน่ึง” 
 
องคกร Legal Network กระตุนใหรัฐบาลไทยแกไขขอกังวลตามท่ีปรากฏในรายงาน 
ท้ังน้ีใหสอดคลองกับพันธกรณีท่ีประกาศไววาจะปฏิบัติตอผูใชยาในฐานะผูปวย ไมใชอาชญากร  
 
“ในรายงานเราไดเสนอแนวทางปฏิบัติหลายประการเพื่อปรบัปรุงวิธีทํางานท่ีเปนอยูในไทย” Richard 
Elliott ผูอํานวยการบริหาร Legal Network กลาว “มาตรฐานขั้นตํ่าระดับชาติวาดวยการบําบัดยา 
ซึ่งควรจะสอดคลองกับขอมูลท่ีมีการพิสูจนเชิงประจักษในทางวิทยาศาสตร 
และมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชน” ในบรรดาขอเสนอตาง ๆ ทาง Legal Network 
ช้ีแนะวาควรมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีทางการแพทยซึ่งอนุญาตใหผูปวยแสดงความเห็นตอการ
บําบัดได  
 
ทานสามารถอานรายงานฉบับเต็มท้ังในภาษาไทยและอังกฤษไดท่ี www.aidslaw.ca 
 
องคกร Canadian HIV/AIDS Legal Network 
ทํางานสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูมีเช้ือและเสี่ยงตอการมีเช้ือเอชไอวีท่ัวโลก โดยทํางานดานวิจัย 
วิเคราะหกฎหมายและนโยบาย ใหความรู และจัดตั้งชุมชน 
ทางองคกรเปนหนวยงานรณรงคระดับโลกในแนวหนาท่ีทํางานในประเด็นกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
เน่ืองมาจากปญหาเอชไอวี/เอดส   
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ขอมูลเพ่ิมเติมและสัมภาษณ: 
 
กรุงเทพฯ: Richard Pearshouse, มือถือ +08 7505 4036 (อังกฤษ) 

แคริน แคปแพลน มือถือ +88 81 866 1238 (อังกฤษ, ไทย) 
  ไพศาล สุวรรณวงศ, +66-81-8245434 (ไทย) 
 
โตรอนโต: Richard Elliott, +1 416 595-1666 ตอ 229 

relliott@aidslaw.ca (อังกฤษ, ฝรั่งเศส) 
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