
สําหรับผูมาใหม

สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามเป�นสมาคมที่ไม�มุ�งหวังผลกําไร

หรือเป�นสังคมของชายหญิงผู�ซึ่งยาเสพติดได�กลายเป�นป�ญหาใหญ�

สาํหรบัพวกเขา พวกเราคือผู�ฟ��นสภาพจากยาเสพตดิที่พบปะกนัเป�น

ประจาํเพื่อช�วยเหลือกันและกันในการใช�ชวีติอย�างปลอดยาเสพติด 

เราไม�มีค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการ สิ่งจําเป�นเพียงอย�างเดียวใน

การเป�นสมาชิกของเราคือความปรารถนาที่จะเลิกใช�ยาเสพติด

คณุไม�จาํเป�นต�องเลิกยาเสพติดได�เมือ่ตอนที่คณุเริ่มมาเข�าร�วม

กับเราที่นี่ แต�หลังจากการประชุมครั้งแรกของคุณ เราแนะนําให�

คุณกลับมาร�วมกับเราอย�างสมํ่าเสมอและพยายามกลับมาประชุม

อย�างปลอดยา คณุไม�ต�องรอจนตวัเองใช�ยาเกินขนาดหรอืถูกจําคุก 

ก�อนที่จะมาขอความช�วยเหลือจากสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนาม 

และการติดยาเสพติดก็ไม�ใช�อาการที่ยํ่าแย�จนถึงขั้นไม�มีหนทาง          

ฟ��นสภาพได� การจะเอาชนะความอยากทีจ่ะใช�ยาเสพติดนัน้เป�นเรือ่ง

ที่เป�นไปได� ด�วยความช�วยเหลือของกระบวนการ 12 ขั้นตอนของ

สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามและของกลุ�มผู�ฟ��นสภาพจากการ          

ติดยาเสพติด

การติดยาเสพติดคือโรคที่สามารถเกิดขึ้นได�กับทุกคน พวกเรา

บางคนใช�ยาเสพติดเพราะว�าเราสนกุกบัมนั ในขณะทีบ่างคนใช�เพื่อ

เก็บป�ดบังความรู�สึกที่พวกเรามีอยู�เอาไว� แต�ก็มีหลายคนที่ทุกข�

ทรมานจากอาการเจ็บป�วยทางร�างกายหรือทางจิตใจแล�วจึงพัฒนา

มาเป�นการติดยาที่แพทย�สั่งให�เพื่อรักษาอาการเจ็บป�วยนั้นๆ พวก

เราบางคนใช�ยาเสพติดบ�างในขณะที่เข�าสังคมเพื่อที่จะทําตัวให�เท� 

แต�ต�อมาก็พบว�าเราไม�สามารถเลิกใช�มันได�

พวกเราหลายคนพยายามที่จะเอาชนะการตดิยาเสพตดิและบาง

ครั้งก็สามารถเลกิใช�ได�ชัว่คราว แต�มนัมกัจะตามมาด�วยการหนักลบั

ไปใช�ยาเสพติดหนักกว�าที่เคย 

ไม�ว�าสถานการณ�ของคุณจะเป�นเช�นไร มันก็ไม�สําคัญ การติด

ยาเสพติดคือโรคที่มีแต�หนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับโรคเบาหวาน เรา

แพ�ยาเสพติด จดุจบของพวกเรากเ็หมอืนกนัทกุครัง้ คอื คกุ สถาบัน

ต�างๆ หรอืไม�กค็วามตาย ถ�าชวีติกลายเป�นเรือ่งที่ไม�สามารถจดัการ

ได�และคุณต�องการอยู�โดยที่ไม�ต�องหันไปใช�ยาเสพติดอีกแล�ว             

พวกเราพบวิธีแล�ว นั่นก็คือ กระบวนการ 12 ขั้นตอนของสมาคม    

ผู�ติดยาเสพติดนิรนามที่เราใช�ในชีวิตประจําวันเพื่อช�วยให�พวกเรา

เอาชนะโรคของเรา

การฟ��นสภาพไม�ได�หยุดอยู�เพียงแค�เลิกยาเสพติดได�แล�วเท�านั้น 

ในขณะที่เราเลิกใช�ยาเสพติดทุกอย�าง (นั่นรวมถึงแอลกอฮอล�และ

กญัชาด�วย) พวกเรากจ็ะเผชญิหน�ากบัความรู�สกึทีเ่ราไม�เคยสามารถ

รับมือกับมันได� แม�กระทั่งมีความรู�สึกในอดีตที่เราไม�เคยมีมาก�อน

ได� เรามีความเต็มใจที่จะพบกับความรู�สึกทั้งเก�าและใหม�เมื่อพวก

มันเกิดขึ้น

พวกเราเรยีนรู�ทีจ่ะสมัผสัความรู�สกึต�างๆ และตระหนกัว�ามนัไม�

สามารถทําอันตรายเราได� นอกเสียจากว�าเราจะยอมให�มันมี          

ผลกับเรา ก�อนที่ความรู�สึกเหล�านั้นจะทําอันตรายต�อเรา เราก็ชิง

โทรศัพท�หาเพื่อนสมาชิกสมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนาม ในเวลาที่

เรามคีวามรู�สกึทีเ่กนิกว�าจะรบัมอืได� ด�วยการแบ�งป�นเรือ่งราว พวก

เราเรียนรู�ที่จะผ�านพ�นมันไปให�ได� ข�อดีคือพวกเพื่อนๆ เราในกลุ�ม

มปีระสบการณ�ทีค่ล�ายคลงึกันสามารถช�วยแนะนําหนทางแก�ป�ญหา

ที่พวกเขาเคยใช�ได�ผล จําไว�ว�าผู�ติดยาเสพติดที่อยู�คนเดียวเป�น

อันตรายต�อตัวเอง

กระบวนการ 12 ขั้นตอน เพื่อนใหม�ๆ และผู�สนับสนุน ล�วนช�วย

เรารับมือกับความรู�สึกเหล�านี้ที่สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามนั้น 

ความเบิกบานใจของพวกเราทวีคูณขึ้นด�วยการแลกเปลี่ยน          

เรื่องราวในวันดีๆ ความเศร�านั้นบรรเทาลงได�ด�วยการแลกเปลี่ยน

เรื่องราวเลวร�าย นี่เป�นครั้งแรกในชีวิตของเรา ที่เราไม�จําเป�นต�อง

เผชิญกับสิ่งต�างๆ เพียงลําพัง ตอนนี้พวกเรามีกลุ�มของเราเองแล�ว 

เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ�กับสิ่งที่เราศรัทธาซึ่งจะอยู�กับเรา

เสมอ

พวกเราแนะนําให�คุณมองหาคนที่จะมาเป�นผู�สนับสนุนของคุณ

ทนัททีีค่ณุเริม่คุ�นเคยกับสมาชิกในบริเวณที่คณุอาศัยอยู� การถูกขอ

ให�เป�นผู�สนับสนุนของสมาชิกใหม�ถือเป�นสิทธิพิเศษสุด ดังนั้นอย�า

ลงัเลใจที่จะขอให�เขามาเป�นผู�สนบัสนนุของคณุ การเป�นผู�สนบัสนนุ

นั้นเป�นประสบการณ�ที่ดีต�อทั้งสองฝ�าย พวกเราทุกคนมาอยู�ที่นี่          

เพือ่ให�ความช�วยเหลอืและได�รบัความช�วยเหลอื พวกเราที่ฟ��นสภาพ

แล�วต�องแบ�งป�นสิง่ทีเ่ราได�เรยีนรู�ให�คณุฟ�งเพื่อทีจ่ะรกัษาการเตบิโต

ของเราในวิธีการของเอ็นเอและความสามารถในการดําเนินชีวิต

โดยไม�ต�องพึ่งยาเสพติด

วิธีการนี้ยื่นความหวังให�กับคุณ สิ่งเดียวที่คุณต�องนํามาด�วยก็

คือความปรารถนาที่จะเลิกยาเสพติดและความยินยอมพร�อมใจที่

จะลองใช�ชีวิตในแนวทางใหม�

เรายอมรับว�า เราไม�มีกําลังพอที่จะต�อสู�กับการติดยาเสพติด

ของเรา และเราไม�สามารถควบคุมการดําเนินชีวิตของเราได�

เราเริ่มเชื่อว�า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังมากกว�าตัวเราซึ่งสามารถ

ช�วยให�เรากลับไปมีสติได�

เราได�ตัดสินใจที่จะมอบความตั้งใจและการดําเนินชีวิตของเรา 

ให�อยู�ภายใต�การดูแลจากสิง่ทีเ่ราศรัทธา ซึง่แล�วแต�เราจะเข�าใจ

ว�าสิ่งนั้นคืออะไร

เราได�ทาํการสํารวจเรือ่งราวของตัวเราเองอย�างละเอยีดถีถ่�วน 

และไม�ท�อถอย

เรายอมรับความจริงในความผิดและข�อบกพร�องของเราอย�าง

ละเอียด ต�อสิ่งที่เราศรัทธา ตัวเราเอง และคนอื่นอีกคนหนึ่ง

เราพร�อมอย�างเต็มที่เพื่อให�สิง่ที่เราศรัทธาช�วยขจัดข�อบกพร�อง

และนิสัยที่ไม�น�าพึงพอใจต�างๆ ของเรา

เราร�องขอให�สิ่งที่เราศรัทธาขจัดข�อบกพร�องและนิสัยที่ไม�น�า

พึงพอใจต�างๆ ของเรา

เราได�ทํารายชื่อบุคคลทุกคนที่เราเคยทําร�าย และยินดีที่จะทํา

บางอย�างชดใช�ให�แก�เขา

เราได�ชดใช�ให�บุคคลเหล�านั้นโดยตรงเมื่อเรามีโอกาส ยกเว�น 

ถ�าการกระทํานั้นจะเป�นการทําร�ายพวกเขาหรือบุคคลอื่น

เรายังคงพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเองต�อไปอย�างต�อเนื่อง 

และเมื่อใดที่พบว�าเราผิด เราจะยอมรับสิ่งนั้นโดยทันที

เราทําใจให�สงบและมีสมาธิ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ�ทางจิตใจ

กบัสิง่ทีเ่ราศรัทธา ซึง่แล�วแต�เราจะเข�าใจว�าสิง่นัน้คอือะไร เพือ่

ให�เรารู�ว�าจุดประสงค�ของสิ่งที่เราศรัทธาต�อตัวเรานั้นเป�นอย�างไร  

และทําให�เรามีพลังพอที่จะกระทําสิ่งนั้นให�ได� 

เมือ่เราได�เกดิการตื่นตวัทางจิตใจจากการปฏิบตัติามกระบวนการ

ขั้นตอนเหล�านี้แล�วเราพึงพยายามถ�ายทอดสารนี้ให�กับผู�ติด           

ยาเสพติดคนอืน่ๆ และนาํหลกัการนี้ไปปฏบิตัใินกจิวัตรทกุอย�าง

ของเรา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Narcotics Anonymous®

®

F

ELLOWSHIP

A
P P R O V E D

กระบวนการ 12 ขั้นตอน
ตีพิมพ�ซํ้าเพื่อการดัดแปลง โดยได�รับอนุญาตจาก

AA World Services. Inc.

Copyright © 2014 by
Narcotics Anonymous World Services, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์

World Service Office
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
T 818.773.9999
F 818.700.0700

Website: www.na.org

World Service Office–CANADA
Mississauga, Ontario

World Service Office–EUROPE
Brussels, Belgium
T +32/2/646 6012

World Service Office–IRAN
Tehran, Iran

www.na-iran.org

บทความฉบับนี้ แปลโดยได�รับการรับรอง จาก เอ็นเอ

Narcotics Anonymous,  และ The NA Way

สัญลักษณ�ข�างต�นได�รับการสงวนลิขสิทธิ์อย�างเป�นทางการ
ว�าเป�นสัญลักษณ�ของ

Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

ISBN 978-1-55776-987-9               Thai               7/14

WSO Catalog Item No. TH-3116

สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม

IP No. 16-TH

สําหรับผูมาใหม

มาประชุม เป�ดใจรับฟ�งสิ่งต�างๆ ถามคําถาม ขอเบอร�โทรศัพท�

คนอื่นๆ และโทรหาพวกเขา แค�อยู�อย�างปลอดยาเสพติดในวันนี้

เราขอยํ้าเตอืนคณุว�านีค่อืวธิกีารทีเ่ป�นนรินามและการเป�นนรินาม

ของคุณเป�นเรื่องที่เราให�ความสําคัญที่สุด “พวกเราไม�สนใจว�าคุณ

เคยใช�ยาเสพติดอะไร หรือใช�มามากแค�ไหน หรือคุณสนิทกับใคร

มาบ�าง หรือคุณทําอะไรมาบ�างในอดีต หรือคุณมีเงินมากน�อยแค�

ไหน เราสนใจแต�เพยีงว�าคณุต�องการจะทาํยงัไงเกี่ยวกบัป�ญหาของ

คุณและเราจะสามารถช�วยเหลือคุณได�อย�างไรบ�าง”
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