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ถ�าคุณเป�นผู�เข�าร�วมประชุมใหม�ของสมาคมผู�ติดยาเสพติด

นิรนาม (เอ็นเอ) หรือกําลังวางแผนที่จะเข�าร�วมประชุมใน

สมาคมเอ็นเอ คงเป�นเรื่องดีที่จะได�รู�ว�ามีอะไรเกิดข้ึนบ�างใน

การประชุม ข�อมูลในแผ�นพับนี้จะทําให�คุณเข�าใจว�าพวกเรา

ทําอะไรเมื่อพวกเรามาแบ�งป�น คุณอาจไม�คุ�นเคยกับคําพูดที่

เราใช�หรือการแสดงออกของเราในตอนแรก แต�เราหวังว�า

ข�อมูลเหล�านี้จะช�วยคุณให�คุณได�ประโยชน�จากการประชุม

ในครั้งแรกมากเท�าที่จะทําได� หรือเพียงพอท่ีจะทําให�คุณรู�สึก

เป�นกนัเองกบัพวกเราพอท่ีคณุจะกลบัมร�วมประชมุกบัพวกเราอีก 

การไปถงึก�อนเวลา อยู�ต�อหลังกาประชมุ และถามคาํถามเยอะ ๆ 

ทั้งก�อนและหลังการประชุมจะช�วยให�คุณได�ประโยชน�จากการ

ประชุมสูงสุด

ในหนังสือคู�มือหลักของเรา,สมาคมผู�ติดยาเสพติดนิรนามได�ให�

คํานิยามที่ดีที่สุดว�าเราเป�นใครและทําอะไรดังนี้: “เอ็นเอ คือ

สมาคมที่ไม�หวงัผลกาํไร เป�นสงัคมของชายและหญงิทีย่าเสพติด

เป�นป�ญหาใหม�ของพวกเขา พวกเราคือผู�ติดยาเสพติดที่กําลัง

ฟ��นสภาพท่ีมาพบกันเป�นประจําเพ่ือปลอดยา” กระบวนการ 12
ขั้นตอน คือพ้ืนฐานของการฟ��นสภาพของพวกเราการเข�าร�วม

ประชุมคือการได�เข�าร�วมแบ�งป�นประสบการณ�การฟ��นสภาพ

กับสมาชิกคนอื่น แต�การเข�าร�วมโครงการเอ็นเอ นั้นมีมากกว�า

เพียงแค�การเข�าร�วมประชุมมากนัก แต�ละบุคคลต�างก็มีเหตุผล

ในการเข�าร�วมประชุมที่แตกต�างกัน แต�เป�าหมายของการ

จัดการประชุมคือเพ่ือให�มีสถานที่ที่สมาชิกของเอ็นเอได�แบ�งป�น

การฟ��นสภาพแก�ผู�ติดยาเสพติดคนอื่น ถ�าคุณไม�ใช�ผู�ติดยาเสพ

ตดิลองมองหาการประชมุแบบเป�ดซึง่ต�อนรับผู�ไม�ตดิยาเสพติดดู 

แต�ถ�าคุณเป�นผู�ติดยาเสพติด, ใช�สารเสพติด หรือคิดว�ามีป�ญหา

เกี่ยวกับสารเสพติด เราขอแนะนําให�คุณเข�าร�วมการประชุม

รูปแบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพเน�นจดมุ�งหมายหลัก

และเอ้ือให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการแสดงออกถึงการฟ��น

สภาพ

It Works: How and Why* หลักปฏิบัติข�อที่ 5

*ยังไม�มีการตีพิมพ�ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป�นภาษาไทย
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ทุกวันอย�างน�อย 90 วัน เพ่ือที่จะได�รู�จักพวกเราเหล�าสมาชิก

และกระบวนการของเราบทความของเอ็นเอ ยังเป�นแหล�งข�อมูล

ที่ดีที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของเราไม�ว�าจะเป�นคู�มือหลัก

ของเรา (สมาคมผู�ตดิยาเสพติดนรินาม) หรอืแผ�นพบัต�าง ๆ (IPs)
เป�นจดุเร่ิมต�นทีด่ทีีจ่ะรู�จกัเรา ในการประชมุเรามเีอกสารแผ�นพบั

แจกฟรี และหนังสือของเอ็นเอก็มีจําหน�ายในราคาทุนของ

แต�ละกลุ�ม บทความต�าง ๆ ของเราสามารถหาอ�านและ

ส่ังซื้อทางออนไลน� ได�ที่ www.na.org

ขอมูลท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการประชุมเอ็นเอ
 เราไม�สนใจว�าที่ผ�านมาคุณใช�ยาอะไรและปริมาณเท�าไร:

เราสนใจว�าการเสพติดและการฟ��นสภาพมผีลอย�างไรต�อชวิีตคุณ

 การประชมุเอน็เอ ไม�ใช�ห�องเรยีนหรอื สถานทีบ่าํบดัแบบกลุ�ม 

เราไม�สอนบทเรียนใด ๆ หรือให�คําปรึกษา เราแค�มาแบ�งป�น

ประสบการณ�ส�วนตัวเก่ียวกับการเสพติด และการฟ��นสภาพ

 การประชุมมักจัดในโบสถ� สถานบําบัด หรือ สถานที่

ในลักษณะดังกล�าว เพราะสถานที่เหล�านี้ราคาเหมาะสม ว�าง 

และสะดวก แต�เอ็นเอไม�ได�เก่ียวข�องกับกลุ�ม สถาบัน หรือ 

องค�กรใด ๆ

 เพ่ือเคารพความเป�นนิรนามของเหล�าสมาชิก เราขอให�

ผู�เข�าร�วมการประชุมทุกคนไม�อ�างอิงหรือพูดว�าสมาชิกเป�น

ใครหรือพูดถึงสิ่งที่สมาชิกได�แบ�งป�นในการประชุม

 แม�เอ็นเอจะไม�มีค�าสมาชิก แต�การจัดการประชุมและการให�

บริการต�าง ๆ ตามวัตถุประสงค�หลักนั้น ๆ มีค�าใช�จ�าย 

สมาชิกของเราต�างเสียสละกําลังทรัพย�ตามความสมัครใจ 

หลังการประชุมเพื่อสนับสนุนกลุ�มและส�งต�อสารแห�งการ

ฟ��นสภาพ คนที่ไม�ใช�สมาชิกไม�จําเป�นต�องให�เงิน แต�ละกลุ�ม

สามารถยืนหยัดได�ด�วยตัวเอง

กระบวนการฟ��นสภาพของเราเริม่ต�นทีก่ารปลอดยาเสพติดทกุ

ชนดิรวมทัง้แอลกอฮอล� บางครัง้คนทีม่าเข�าร�วมประชมุกม็าทัง้ที่

ยังอยู�ในฤทธิข์องสารเสพติด, อยู�ในระหว�างอาการถอนยา หรอื

อยู�ระหว�างการบาํบดัโดยการใช�สารเสพติดชนดิอืน่ทดแทน 
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แต�ไม�ว�าคณุจะใช�อะไร ในรปูแบบไหนเมือ่คณุมาถงึเอน็เอในครัง้

แรก เรายินดตี�อนรบัคณุ นอกจากนัน้ สมาชกิใหม�มกัมคีาํถาม

เกีย่วกับยาตามแพทย�ส่ัง เราแนะนาํให�คณุอ�านคู�มอืหลกัและ

หนงัสอื In Times of Illness ซึง่อธิบายแนวทางของเอน็เอใน
การฟ��นสภาพ นอกจากนัน้การพดูคยุกับสมาชกิเอน็เอคนอืน่ที่

เคยประสบป�ญหาในแบบเดยีวกันว�าอะไรเคยใช�ได�ผลกบัพวกเขา

กน็�าจะช�วยคุณได�เช�นกนั การมผีู�สนบัสนนุสามารถเป�นเครือ่งมอื

ช�วยให�คณุเข�าใจเรือ่งทีก่ล�าวมาทัง้หมดนีแ้ละเรือ่งอืน่ ๆ ในการ

ฟ��นสภาพ (อ�าน IP No. 11 สําหรบัข�อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกับ
ผู�สนบัสนนุ) พวกเราไม�ใช�มอือาชพี และเอน็เอไม�มคีวามเหน็

ด�านการแพทย� เราแค�แบ�งป�นประสบการณ�ส�วนตัวของเรากับอกี

คนเท�านัน้

บางเร่องท่ีคุณคาดหวังวาจะไดรับประสบการณ
จากการประชุมของเรา
การประชุมเอ็นเอมาในทุกรูปแบบ ทุกขนาดและทุกรสชาติ

 และมีส่ิงต�าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในแต�ละเมือง แต�ละประเทศ

 หรือแม�กระทั่งแต�ละคืนในหนึ่งสปัดาห�ของการประชมุในเมอืง

เดยีวกันทีค่ณุอยู� แม�กระนัน้ยงัมบีางอย�างทีเ่หมอืนกนัในการ

ประชมุเอน็เอส�วนใหญ�จากทกุมมุโลก

 โดยปกติรูปแบบการประชุม จะเป�นในรูปแบบอภิปรายหรือใช�

ผู�พูด แบบอภิปรายคือการให�สมาชิกผลัดกันแบ�งป�นเรื่องราว 

และแบบใช�ผู�พูดคือการให�สมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว�า ได�

แบ�งป�นเรื่องราวในระยะเวลาที่ยาวกว�าปกติ

 โดยปกติ เราจะขอให�ผู�ที่มาเยี่ยมเยือนและผู�มาใหม� แนะนํา

ตัวเองด�วยช่ือ ผู�มาใหม�จะได�รับการต�อนรับด�วยอ�อมกอดหรือ

การจับมือ และพวงกุญแจต�อนรับ (สีขาว)

 ตามธรรมเนียมของการประชุมในหลาย ๆ ที่เมื่อส้ินสุดการ

ประชุม สมาชิกจะล�อมวงเป�นวงกลมเพ่ือสวดมนต�หรืออ�าน

บทความของเอ็นเอ ถึงแม�คุณจะเห็นว�ามีการสวดมนต� แต�

กระบวนการของเราเป�นกระบวนการทางจิตวิญญาณไม�ใช�

ศาสนา
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 ส�วนมากแล�วกลุ�มการประชุม จะลงนามหรือเช็กชื่อใน

เอกสารยืนยันการเข�าร�วมประชุมเมื่อมีการร�องขอจากกรม

คุมประพฤติ แต�ก็ไม�ใช�ทุกกลุ�มหรือสมาชิกทุกคนยินยอมที่

จะทําเช�นนั้น หากคุณต�องการการลงนามยืนยันการเข�าร�วม

ประชุม จะเป�นการดีกว�าถ�าคุณถามทางกลุ�มที่คุณเข�าร�วม

ก�อนว�ามีแนวคิดในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนี้อย�างไร

 กลุ�มการประชุมส�วนใหญ�จะให�ข�อมูลตารางและสารบัญ

การประชุมท�องถิ่น

การแบงปน
 แนวทางของเอ็นเอนั้นขึ้นกับ ”คุณค�าในการเยียวยารักษา

จากผู�ติดยาเสพติดคนหนึ่งสู�ผู�ติดยาเสพติดอีกคนหนึ่ง” ทาง

เอ็นเอขอให�ผู�ที่ไม�ใช�สมาชิก กรุณางดแบ�งป�นเรื่องราวในการ

ประชุม แม�ว�าจะมีบางกลุ�มอนุญาตให�ผู�ที่ไม�ใช�สมาชิกเข�ามา

มสี�วนร�วมส้ัน ๆ ในวาระวนัเกดิหรอืฉลองครบรอบวาระต�าง ๆ 

ก็ตาม

 โดยปกติ สมาชิกแต�ละคนจะมีโอกาสแบ�งป�นเรื่องราวโดย

คํานึงถึงเวลาท่ีมีอยู�จํากัดได� 1 ครั้งต�อการประชุมในหลาย ๆ 
การประชุมมีการจํากัดเวลาการแบ�งป�นอยู�ที่ห�านาทีหรือ

น�อยกว�า

 สมาชิกไม�ควรพูดแทรกระหว�างที่มีคนอื่นแบ�งป�นอยู� 

“ซึง่หมายถงึ” เราแบ�งป�นประสบการณ�ของเราไม�ใช�การโต�เถยีง

ทุกคนสามารถพูดกันได�ก�อนและหลังการประชุม

 บางกลุ�มอาจขอไม�อนุญาตให�สมาชิกแบ�งป�นในรายละเอียดที่

ชดัเจนในเรือ่งสารเสพติดและการใช�สารเสพติดในการประชมุ 

แต�ให�มุ�งเน�นไปที่การเสพติด และการฟ��นสภาพมีผลกับเรา

อย�างไร

พวกเราหลาย ๆ คนเข�าใจว�าส่ิงทีเ่ราเชือ่ม่ันศรัทธานัน้

เป�นสิง่ใดกไ็ด� เพียงแต�สามารถทาํให�เราหยดุใช�ยาเสพติดได�

อย�างต�อเนือ่ง เรามสิีทธ์ิเตม็ทีท่ีจ่ะเข�าใจว�าสิง่ใดเป�นสิง่ที่

เราเชือ่ม่ันศรัทธาโดยไม�มีป�ญหาหรอือปุสรรคใด ๆ

ขั้นตอนที่ 3 คู�มือหลัก
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 โดยทั่วไป ผู�มาใหม�ควรมุ�งเน�นไปที่การฟ�ง แต�เมื่อถึงเวลา

แบ�งป�นพวกเขาก็เป�นที่ต�อนรับเช�นกัน

 ขอแนะนําให�ผู�มาใหม�ฟ�งสมาชิกที่มีประสบการณ�อย�างตั้งใจ

เพ่ือหาสมาชิกคนใดก็ตามที่มีความรู�สึกเชื่อมโยงด�วย ซึ่งเขา

คนนั้นอาจกลายเป�นผู�สนับสนุน, เพ่ือนที่ดี หรือใครสักคนที่

คอยชี้แนะแนวทางและให�แรงสนับสนุนในอนาคต

เก็บเกี่ยวบรรยากาศการฟนสภาพในการประชุม
กลุ�มแต�ละกลุ�มต�างกม็วิีธีในการจดัการการประชมุทีแ่ตกต�างกนั 

เราขอแนะนําคุณให�ตรวจสอบกลุ�มแต�ละกลุ�มถึงสิ่งที่คุณจะได�

เจอในการประชุมด�วยตัวคุณเอง และต�อจากนี้คือพ้ืนฐานที่พบ

ได�ทั่วไปในหลาย ๆ การประชุม

 บางการประชุมมีการพักสั้น ๆ เพ่ือให�สมาชิกได�พูดคุย ดื่มนํ้า 

เข�าห�องนํ้า หรือสูบบุหรี่ สําหรับการประชุมที่ไม�มีการพักเรา

จะรอให�จบการประชุมก�อน

 ยาเสพติดและอุปกรณ�เสพติดเป�นสิ่งต�องห�ามในทุกการ

ประชุมเอ็นเอ

 พฤติกรรมก�าวร�าว ข�มขู� หรือคุกคาม เป�นสิ่งต�องห�าม ทั้ง

ก�อน ระหว�าง และหลังการประชุมรวมไปถึงความพยายามใน

การเข�าหาสมาชิกท�านอื่นอย�างไม�เหมาะสมในเชิงเพศ, ชู�สาว, 

การเงิน และศาสนา การประชุมของเราเป�นไปเพ่ือการแบ�ง

ป�นประสบการณ�การฟ��นฟู หากคุณรู�สึกว�าตัวเองถูกคุกคาม

หรือถูกข�มขู� คุณสามารถแจ�งเร่ืองที่คุณคับข�องใจดังกล�าวที่

หัวหน�ากลุ�มการประชุม หรือสมาชิกที่คุณไว�ใจ

 ผู�ที่เข�าร�วมประชุมสาย กรุณาหาที่นั่งด�วยความสงบและ

หลีกเล่ียงการเป�นจุดสนใจ

 การพูดคุยกันเองระหว�างการประชุม ไม�ว�าจะเสียงเบาแค�ไหน

เป�นเรือ่งทีค่วรหลีกเลีย่งเพราะจะทาํให�สมาชกิท�านอืน่เสยีสมาธิ

 การใช�โทรศัพท�หรือส�งข�อความระหว�างการประชุมก็เป�น

การรบกวนสมาชิกท�านอื่นด�วยเช�นกัน เราขอให�สมาชิกทุก

ท�านป�ดโทรศัพท�มือถือ หรือป�ดเสียงโทรศัพท�และเครื่องมือ

ส่ือสารทุกชนิดระหว�างการประชุม
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 การกอดเป�นการต�อนรับที่พบได�ทั่วไปในการประชุมเอ็นเอ

หลาย ๆ สถานที่ ถ�าคุณไม�ชอบก็อย�าเกรงใจที่จะพูดออกมา 

สมาชิกส�วนใหญ�เข�าใจ

การประชุมของเรามีหลากหลายขนาดและรูปแบบ บางที่อาจ

เล็กและใกล�ชิด บางที่อาจใหญ�และเสียงดัง การจัดการประชุม

และแบบแผนก็แตกต�างไปตามแต�ละที่ แต�ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ

การประชุมของเราคือสถานที่ที่เรามาแบ�งป�นประสบการณ�

ความเข�มแข็ง และความหวังของเรา ถ�าคุณคือผู�ติดยาเสพติด

กลับมาหาเราอีก กลับมาแบ�งป�นการฟ��นสภาพกับเรา!

คําที่พบบอยในเอ็นเอ

ผูติดยาเสพติด      เป�นคําที่เราใช�พูดถึงตัวเราเอง เพราะเราเห็น
การเสพติดเป�นป�ญหามากกว�าการใช�ยาอย�างใดอย�างหนึ่ง

หนังสือคูมือหลัก    เป�นหนังสือที่รวบรวมความคิดหลักของสมาคม
ผู�ติดยาเสพติดนิรนาม สมาคมผู�ตดิยาเสพติดนรินาม

ประชุมแบบปด     เป�นการประชุมสําหรับผู�ติดยาเสพติด หรือผู�ที่
คิดว�ามีป�ญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเท�านั้น

การรวมกลุม        กลุ�มสมาชิกที่จัดการประชุมเป�นประจํา

(อ�านต�อที่ IP No. 2 การรวมกลุ�ม)

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ        พลังแห�งรักใดๆ ที่ช�วยให�สมาชิกปลอดยาและ
แสวงหาการฟ��นฟู

แผนพับ IPS        แผ�นพับข�อมูลเกี่ยวกับเอ็นเอ

ผูมาใหม           สมาชิกใหม�ของ เอ็นเอ

ประชุมแบบเปด     การประชมุทีต่�อนรบัทกุคนรวมถงึผู�ที่ไม�เสพยา
การกลับไปใชยาซ้ํา การกลับไปใช�ยาซํ้า แม�ในช�วงส้ัน ๆ

การแบงปน         การเล�าประสบการณ�เกี่ยวกับการเสพติด

และการฟ��นสภาพ

ผูสนับสนุน         สมาชิกที่มีประสบการณ�ผู�ให�แนวทางและ
การสนับสนุนผ�านกระบวนการ 12 ขั้นตอน (อ�านต�อที่ IP No. 11 
การสนับสนุน)

สมาชิกท่ีเราไวใจ    สมาชิกผู�มีหน�าที่บริการให�เอ็นเอ
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