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Research to Community
Evidence Planting by Thai Police Violates the
Human Rights of People who Inject Drugs
Policing practices that target people who inject drugs have been
associated with human rights violations and health-related harms.
Drug policy in Thailand has relied heavily on law enforcement-based
approaches, and there have been concerns that Thai police have planted
drugs on suspected drug users to extort money or provide grounds for
arrest. During August 2008, researchers working with the Mit Sampan
Community Research Project examined this type of “evidence planting”
among people who inject drugs.
Among 252 participants, 48% reported having drugs planted on them by
police. Those who reported this type of experience were also more likely
to report midazolam (Dormicum) use, as well as a history of non-fatal
overdose and syringe sharing. People who had drugs planted on them by
police were also more likely to have been in compulsory drug treatment.
Almost half of those who reported having drugs planted on them paid
money to police in an effort to avoid arrest.
The findings of this study suggest that Thai police are violating the human
rights of people who inject drugs by planting drugs on them. This practice
appears to be associated with high risk behaviors such as overdose and
syringe lending. Immediate action should be taken to address this form of
abuse of power and other punitive tactics used by Thai police.
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การยัดของกลางของตำรวจไทยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด
มักส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอันตรายด้านสุขภาพ นโยบาย
ยาเสพติดในประเทศไทยจึงมุ่งเน้นแนวทางบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก และมี
ข้อกังวลว่าตำรวจได้ยัดยาในตัวผู้ใช้ยาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อรีดไถเงิน หรือเพื่อ
เป็นข้ออ้างในการจับกุม ในเดือนสิงหาคม 2551คณะนักวิจัยได้ทำงานร่วมกันใน
โครงการวิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์เพื่อสำรวจประสบการณ์ “การยัดของกลาง”
ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด
ร้อยละ 48 ของผู้ให้ข้อมูล 252 คนระบุว่าเคยถูกตำรวจยัดยา ผู้ที่เคยมีปัญหา
ดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้ยามิดาโซแลม (ดอร์มิคุม) และยังเคยมี
ประสบการณ์ใช้ยาเกินขนาดแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต และเคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับ
ผู้อื่น ผู้ที่เคยถูกตำรวจยัดยายังมีแนวโน้มที่เคยถูกบังคับบำบัดยามาก่อน
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกยัดยาต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมตัว
ผลการศึกษาชี้แนะว่าตำรวจไทยกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยา
ด้วยวิธีการฉีดด้วยการยัดยาในตัวพวกเขา การกระทำเช่นนี้ยังส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น การใช้ยาเกินขนาดและการยืมเข็มฉีดยา
ผู้อื่นมาใช้ จำเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้
ตำรวจไทยใช้อำนาจอย่างมิชอบและใช้ยุทธวิธีลงโทษเช่นนี้
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