ใคร อะไร อยางไร ทําไม
ใครคือผูติดยาเสพติด?

พวกเราสวนใหญคงไมตองคิดซํ้าๆ กับคําถามนี้เลย เรารู! วา
ชีวิตจิตใจและความคิดของเราวนเวียนอยูกับยาเสพติดไมชนิดใด
ชนิดหนึ่ง นั่นคือ การหายามาใช การเสพยา และการคนหาทางที่
จะหายามาใชใหไดอีก เรามีชีวิตอยูเพื่อเสพยา และเราเสพยาเพื่อ
มีชีวิตอยู พูดงายๆ ก็คือ ผูติดยาเสพติดคือคนที่ชีวิตถูกควบคุมโดย
ยาเสพติด เราคือคนที่ตกเปนเหยื่อของโรคที่ลุกลามอยางตอเนื่อง
และมักจะพบจุดจบที่เหมือนๆ กัน นั่นคือ คุก สถานบําบัด หรือ
ความตาย

สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามคืออะไร?

เอ็นเอ คือสมาคมที่ไมหวังผลกําไรของคนทุกเพศทุกวัยทีม่ ปี ญ
 หา
ใหญจากการใชยาเสพติด เราคือผูติดยาเสพติดซึ่งกําลังฟนสภาพ
อยู ที่มาพบกันเปนประจําเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันใหหยุดใช
ยาเสพติด วิธกี ารนีเ้ ปนวิธกี ารในการเลิกใชยาเสพติดทุกชนิดอยาง
เด็ดขาด สิ่งเดียวที่จําเปนในการเปนสมาชิก นั่นคือ ความตองการ
ที่จะหยุดใชยาเสพติด เราขอแนะนําใหคุณเปดใจใหกวาง และให
เวลากับตัวเอง วิธกี ารของเราเปนหลักการทีช่ ดั เจน และเราสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ที่สําคัญที่สุดคือวิธีการของ เอ็นเอ นั้น
ไดผล
ทุกๆ คนสามารถเปนสมาชิกของ เอ็นเอ ไดโดยไมมเี งือ่ นไขใดๆ
เราไมมีคาสมัครหรือคาธรรมเนียม เราไมมี ใบสัญญาที่จะตอง
ลงนาม เราไมมีคําสัญญาที่จะใหผูใด เราไมไดเปนสวนหนึ่งของ
องคกรทางการเมือง ศาสนา หรือกฎหมาย และเราไมไดอยูภ ายใต
การตรวจสอบจากใครหรือในเวลาใด ทุกคนสามารถเปนสมาชิก
ของเราไดโดยไมจํากัดทั้ง อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการไม
นับถือศาสนา
เราไม ใส ใจวาคุณเคยใชยาเสพติดชนิดใด ใชมามากเทาไร
พวกพองของคุณเปนใคร คุณเคยทําอะไรไวในอดีต หรือคุณมีอะไร
มากนอยแคไหน แตเราสนใจแคเพียงวาคุณจะทําอยางไรกับปญหา
ของคุณ และเราจะชวยเหลือคุณไดอยางไร สมาชิกใหมคอื ผูท สี่ าํ คัญ
ที่สุดในทุกการประชุม เพราะเราสามารถรักษาสิ่งที่เรามีอยูไวดวย
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การมอบสิ่งนั้นใหแกเขา เราเรียนรูจากประสบการณของกลุมวา
ผูที่กลับมาประชุมกับเราบอยๆ นั้นจะปลอดยาเสพติด

ทําไมเราจึงอยูที่นี่?

กอนที่จะเขามาในสมาคม เอ็นเอ เราไมสามารถจัดการกับการ
ดําเนินชีวิตของเราได เราไมสามารถดําเนินชีวิตและมีความสุขกับ
ชีวติ อยางทีค่ นอืน่ ทําได เราจําเปนตองมีสงิ่ พิเศษและเราก็คดิ วาเรา
หาไดจากยาเสพติด เราใหความสําคัญกับการใชยาเสพติดมากกวา
ความเปนอยูของครอบครัวของเรา ภรรยา สามี และลูกหลาน
ของเรา ไมวา จะเกิดอะไรขึน้ เราตองใชยาเสพติดใหได เราทํารายคน
หลายคนอยางรุนแรง แตเราทํารายตนเองมากที่สุด จากการที่เรา
ไมสามารถรับผิดชอบตัวเราเองไดเราจึงสรางปญหาใหกับตัวเอง
ดูเหมือนวาเราไมสามารถเผชิญความเปนจริงในชีวติ ของเราไดเลย
พวกเราสวนมากตระหนักวาการติดยาเสพติดนั้นเปนการ
ฆาตัวตายอยางชาๆ แตการเสพยานัน้ เปนศัตรูตอ ชีวติ ทีม่ เี ลหเ หลีย่ ม
เราจึงไมมพี ลังทีจ่ ะทําอะไรสักอยางตอไป สุดทายพวกเราหลายคน
ตองอยูในหองขัง หรือหาวิธีรักษาดวยวิธีทางการแพทย ศาสนา
หรือการรักษาทางจิต วิธีการเหลานี้ ไมไดผลเพียงพอสําหรับเรา
โรคติดยาเสพติดของเรายังหวนกลับมาอยูเสมอ หรือเพิ่มความ
รุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนเราไมมที างเลือกอืน่ นอกจากแสวงหาความ
ชวยเหลือจากเพื่อนในสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม
หลังจากที่เราเขามาที่ เอ็นเอ เราตระหนักวาเราคือผูปวย เรา
ทรมานจากโรคที่ไมมีใครรูว ธิ กี ารรักษา อยางไรก็ตามโรคนีก้ ส็ ามารถ
หยุดลงได ณ จุดหนึง่ และการฟน สภาพของเราก็เปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได

บังเกิดผลไดอยางไร?

ถาคุณตองการสิ่งที่เรามีไวให และตั้งใจที่จะกระทําเพื่อใหได
สิ่งนั้นมา นั่นคือ คุณพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ กระบวนการตอไปนี้
คือสิ่งที่ทําใหเราฟนสภาพจากการติดยาเสพติดได
1. เรายอมรับวา เราไมมีกําลังพอที่จะตอสูกับการติดยาเสพติด
ของเรา และไมสามารถควบคุมการดําเนินชีวิตของเราได
2. เราเชื่อวามีบางสิ่งที่มีพลังมากกวาตัวเรา ซึ่งสามารถชวยให
เรากลับเปนปกติได
3. เราไดทําการตัดสินใจที่จะมอบความตั้งใจและการดําเนินชีวิต
ของเรา ใหอยูภายใตการดูแลจากสิ่งที่เราศรัทธา ซึ่งแลวแต
เราจะเขาใจวาสิ่งนั้นคืออะไร

4. เราไดทําการพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเองอยางละเอียด
ถี่ถวน และไมทอถอย
5. เรายอมรับความจริงในความผิดของเราอยางละเอียดตอสิ่งที่
เราเชื่อมั่น ศรัทธา ตัวเราเองและคนอื่นอีกคนหนึ่ง
6. เราพรอมอยางเต็มที่เพื่อใหสิ่งที่เราศรั ทธาชวยขจัดนิสัยที่
ไมนาพึงพอใจตางๆ ของเรา
7 เรายินยอมรองขอใหสงิ่ ทีเ่ ราเชือ่ มันศรัทธาขจัดนิสยั ที่ไมนา พึง
พอใจตางๆ ของเรา
8. เราไดทํารายชื่อบุคคลทุกคนที่เราเคยทําราย และยินดีที่จะทํา
บางอยางชดใชใหแกเขา
9. เราไดชดใชใหบุคคลเหลานั้นโดยตรงเมื่อเรามีโอกาส ยกเวน
ถาการกระทํานั้นจะเปนการทําลายพวกเขาหรือบุคคลอื่น
10. เรายังคงพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเองตอไปอยางตอเนื่อง
และเมื่อใดที่พบวาเราผิด เราจะยอมรับสิ่งนั้นโดยทันที
11. เราทําใจใหสงบและทําการภาวนา เพือ่ คนหาความสัมพันธทาง
จิตใจกับสิง่ ทีเ่ ราศรัทธา ซึง่ แลวแตเราจะเขาใจวาสิง่ นัน้ คืออะไร
เพือ่ ใหเรารูว า เจตนาของสิง่ ทีเ่ ราศรัทธาตอตัวเรานัน้ เปนอยางไร
และทําใหเรามีพลังพอที่จะกระทําสิ่งนั้นใหได
12. เมือ่ เราไดเกิดการตืน่ ตัวทางจิตใจจากกระบวนการขัน้ ตอนเหลา
นีแ้ ลวเราพยายามถายทอดสาระนี้ใหกบั ผูต ดิ ยาเสพติดคนอืน่ ๆ
และนําหลักการนี้ไปปฏิบัติในกิจวัตรทุกอยางของเรา
สิ่งเหลานี้ดูเหมือนจะเปนงานชิ้นใหญ และเราก็ไมสามารถทํา
ทุกอยางไดในทันทีทนั ใด ในเมือ่ เราไมไดกลายมาเปนผูต ดิ ยาเสพติด
ภายในวันเดียว ดังนั้นจงจําไววาอยาหักโหมเกินไป
สิง่ ทีส่ าํ คัญมากกวาสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ อาจจะขัดขวางเราในการฟน สภาพ
นั่นคือการวางเฉย หรือขาดความอดทนในกระบวนการทางจิตใจ
สิ่งสําคัญ 3 อยางที่ขาดไมไดเลย คือ ความซื่อสัตย การเปดใจให
กวาง และความยินยอมพรอมใจ ถาเรามีทั้ง 3 สิ่งนี้แลว เราก็กําลัง
เดินไปในทางที่ถูกตอง
เรารูสึกวามุมมองของเราตอโรคติดยาเสพติดนั้นเปนสิ่งที่
ถูกตองที่สุด เพราะคุณคาในการบําบัดโดยการใหผูติดยาเสพติด
คนหนึ่งชวยเหลือผูติดยาเสพติดอีกคนหนึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด เรารูสึก
วาวิธีของเรานั้นไดผล เพราะผูติดยาเสพติดสามารถเขาใจผูติด
ยาเสพติดดวยกันไดดที สี่ ดุ เราเชือ่ วาถาเราเผชิญหนากับปญหาของ

ชีวติ ประจําวันในสังคมไดเร็วเทาไหร เราก็จะกลายเปนสมาชิกของ
สังคมที่มีความรับผิดชอบ มีคุณคา และไดรับการยอมรับในสังคม
ไดเร็วเทานั้น
มีวธิ เี ดียวทีจ่ ะปองกันการกลับไปติดยาเสพติดซํา้ อีก นัน่ คือ การ
ที่เราจะไมเริ่มใชยาเสพติดอีก ถาคุณเปนเหมือนเราคุณก็คงรูวา
ครั้งเดียวก็เกินพอและพันครั้งก็ไมเคยพอ เราใหความสําคัญกับ
สิ่งนี้เพราะเรารูวาเมื่อเราเริ่มใชยาเสพติดชนิดใดอีกก็ตาม หรือใช
ยาชนิดอื่นๆ ทดแทนกัน หมายความวา เราไดปลดปลอยใหโรคติด
ยาเสพติดของเราเกิดขึ้นใหมอีก
การคิดวา แอลกอฮอล แตกตางจากยาเสพติดชนิดอื่นๆ ได
ทําใหผทู หี่ ยุดใชยาเสพติดหลายคนกลับไปติดยาเสพติดซํา้ อีก กอน
เราจะมาที่ เอ็นเอ เราหลายคนมองแอลกอฮอลวาแตกตางจาก
ยาเสพติด แตมันไมคุมที่เราจะเขาใจผิดในเรื่องนี้ แอลกอฮอลคือ
ยาเสพติด และเราก็คือผูที่เปนโรคติดยาเสพติดซึ่งตองหยุดใช
ยาเสพติดทุกชนิดเพื่อที่จะฟนสภาพ

หลักปฏิบัติ 12 ขอของ เอ็นเอ

เรารักษาสิ่งที่เรามีอยูอยางสมํ่าเสมอ และเปรียบเสมือนกับวา
ความเปนอิสระของคนแตละคนมาจาก 12 ขั้นตอนนั้น ความเปน
อิสระของกลุมเกิดมาจากหลักปฏิบัติ 12 ขอของเรา
ในขณะทีค่ วามผูกพันธทาํ ใหเรามีความเหนียวแนนกวาสิง่ ทีท่ าํ ให
เราแยกจากกัน เราก็จะอยูกันไดอยางดี
1. สวัสดิภาพของสวนรวมควรมากอนสิ่งอื่นใด การฟนสภาพของ
แตละคนจะขึ้นอยูกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ เอ็นเอ
2. ในจุดประสงคของกลุม สิ่งเดียวที่มีอํานาจสูงสุด คือ สิ่งที่เรา
ศรัทธาทีจ่ ะคอยดูแลเรา ซึง่ จะปรากฏขึน้ จากความสามัคคีของ
กลุม ผูนําของเราเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกที่ไดรับความ
ไววางใจ ซึ่งพวกเขาไมมีอํานาจในการควบคุมใดๆ
3. สิ่งเดียวที่จําเปนในการเปนสมาชิก นั่นคือ ความตองการที่จะ
เลิกใชยาเสพติด
4. แตละกลุมควรจะมีเอกภาพ ยกเวนในเรื่องที่จะสงผลกระทบ
ตอกลุมอื่นๆ หรือตอสมาคม เอ็นเอ ทั้งหมด
5. แตละกลุม มีจดุ ประสงคหลักอยางเดียวกัน นัน่ คือ การถายทอด
สาระไปสูผูติดยาเสพติดคนอื่นๆ ที่ยังคงทุกขทรมานอยู
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6. กลุม เอ็นเอ จะตองไมใหการรับรอง เงินทุน หรือใหสิทธิ์ใน
การใชชื่อ “เอ็นเอ” แกหนวยงานที่เกี่ยวพันธกับ เอ็นเอ หรือ
แกกิจการภายนอกอื่นๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในเรื่อง
ของ เงินทุน ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง ซึ่งจะเปนการทําใหเรา
ออกนอกจุดประสงคหลักของเรา
7 กลุม เอ็นเอ ทุกกลุม จะตองชวยเหลือตัวเองไดอยางเต็มที่ และ
ไมยอมรับการสนับสนุนจากภายนอก
8. กลุม ผูต ดิ ยาเสพติดนิรนาม ตองไมใหบริการในลักษณะของมือ
อาชีพตลอดไป แตศนู ยของเราอาจจะวาจางผูป ฏิบตั งิ านเฉพาะ
หนาที่
9. เอ็นเอ จะไมวางกฎระเบียบในการบริหาร แตอาจจะแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อใหรับผิดชอบตอผูใชบริการโดยตรง
10. สมาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนามไมออกความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ ง
ภายนอก ฉะนั้นชื่อ เอ็นเอ จะไมมีทางถูกนําไปวิพากษวิจารณ
ในกลุมมวลชน
11. หลักในการประชาสัมพันธของเราจะเนนการชักชวนมากกวา
การโฆษณา เราจําเปนจะตองรักษาสภาพความเปนนิรนามของ
บุคคลใหเปนความลับ จากสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
12. ความเปนนิรนามเปนรากฐานทางจิตใจในหลักปฏิบัติทั้งหมด
ของเรา ซึง่ จะยํา้ เตือนใหเราคํานึงถึงหลักการมากกวาตัวบุคคล
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