มารูจัก
การประชุม NA กันเถอะ
IP No. 29-TH

ถาคุณเปนผูเขารวมประชุมใหมของสมาคมผูติดยาเสพติด
นิรนาม (เอ็นเอ) หรือกําลังวางแผนที่จะเขารวมประชุมใน
สมาคมเอ็นเอ คงเปนเรื่องดีที่จะไดรูวามีอะไรเกิดขึ้นบางใน
การประชุม ขอมูลในแผนพับนี้จะทําใหคุณเขาใจวาพวกเรา
ทําอะไรเมื่อพวกเรามาแบงปน คุณอาจไมคุนเคยกับคําพูดที่
เราใชหรือการแสดงออกของเราในตอนแรก แตเราหวังวา
ขอมูลเหลานี้จะชวยคุณใหคุณไดประโยชนจากการประชุม
ในครั้งแรกมากเทาที่จะทําได หรือเพียงพอที่จะทําใหคุณรูสึก
เปนกันเองกับพวกเราพอทีค่ ณ
ุ จะกลับมรวมประชุมกับพวกเราอีก
การไปถึงกอนเวลา อยูต อ หลังกาประชุม และถามคําถามเยอะ ๆ
ทั้งกอนและหลังการประชุมจะชวยใหคุณไดประโยชนจากการ
ประชุมสูงสุด
รูปแบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพเนนจดมุงหมายหลัก
และเอื้อใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงออกถึงการฟน
สภาพ
It Works: How and Why* หลักปฏิบัติขอที่ 5

ในหนังสือคูมือหลักของเรา,สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามไดให
คํานิยามที่ดีที่สุดวาเราเปนใครและทําอะไรดังนี้: “เอ็นเอ คือ
สมาคมที่ไมหวังผลกําไร เปนสังคมของชายและหญิงทีย่ าเสพติด
เปนปญหาใหมของพวกเขา พวกเราคือผูติดยาเสพติดที่กําลัง
ฟนสภาพที่มาพบกันเปนประจําเพื่อปลอดยา” กระบวนการ 12
ขั้นตอน คือพื้นฐานของการฟนสภาพของพวกเราการเขารวม
ประชุมคือการไดเขารวมแบงปนประสบการณการฟนสภาพ
กับสมาชิกคนอื่น แตการเขารวมโครงการเอ็นเอ นั้นมีมากกวา
เพียงแคการเขารวมประชุมมากนัก แตละบุคคลตางก็มีเหตุผล
ในการเขารวมประชุมที่แตกตางกัน แตเปาหมายของการ
จัดการประชุมคือเพื่อใหมีสถานที่ที่สมาชิกของเอ็นเอไดแบงปน
การฟนสภาพแกผูติดยาเสพติดคนอื่น ถาคุณไมใชผูติดยาเสพ
ติดลองมองหาการประชุมแบบเปดซึง่ ตอนรับผูไ มตดิ ยาเสพติดดู
แตถาคุณเปนผูติดยาเสพติด, ใชสารเสพติด หรือคิดวามีปญหา
เกี่ยวกับสารเสพติด เราขอแนะนําใหคุณเขารวมการประชุม
*ยังไมมีการตีพิมพชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
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ทุกวันอยางนอย 90 วัน เพื่อที่จะไดรูจักพวกเราเหลาสมาชิก
และกระบวนการของเราบทความของเอ็นเอ ยังเปนแหลงขอมูล
ที่ดีที่จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของเราไมวาจะเปนคูมือหลัก
ของเรา (สมาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนาม) หรือแผนพับตาง ๆ (IPs)
เปนจุดเริม่ ตนทีด่ ที จี่ ะรูจ กั เรา ในการประชุมเรามีเอกสารแผนพับ
แจกฟรี และหนังสือของเอ็นเอก็มีจําหนายในราคาทุนของ
แตละกลุม บทความตาง ๆ ของเราสามารถหาอานและ
สั่งซื้อทางออนไลน ไดที่ www.na.org

ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับการประชุมเอ็นเอ

เราไมสนใจวาที่ผานมาคุณใชยาอะไรและปริมาณเทาไร:
เราสนใจวาการเสพติดและการฟน สภาพมีผลอยางไรตอชีวติ คุณ
การประชุมเอ็นเอ ไมใชหอ งเรียนหรือ สถานทีบ่ าํ บัดแบบกลุม
เราไมสอนบทเรียนใด ๆ หรือใหคําปรึกษา เราแคมาแบงปน
ประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับการเสพติด และการฟนสภาพ
การประชุมมักจัดในโบสถ สถานบําบัด หรือ สถานที่
ในลักษณะดังกลาว เพราะสถานที่เหลานี้ราคาเหมาะสม วาง
และสะดวก แตเอ็นเอไมไดเกี่ยวของกับกลุม สถาบัน หรือ
องคกรใด ๆ
เพื่อเคารพความเปนนิรนามของเหลาสมาชิก เราขอให
ผูเขารวมการประชุมทุกคนไมอางอิงหรือพูดวาสมาชิกเปน
ใครหรือพูดถึงสิ่งที่สมาชิกไดแบงปนในการประชุม
แมเอ็นเอจะไมมีคาสมาชิก แตการจัดการประชุมและการให
บริการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคหลักนั้น ๆ มีคาใชจาย
สมาชิกของเราตางเสียสละกําลังทรัพยตามความสมัครใจ
หลังการประชุมเพื่อสนับสนุนกลุมและสงตอสารแหงการ
ฟนสภาพ คนที่ไมใชสมาชิกไมจําเปนตองใหเงิน แตละกลุม
สามารถยืนหยัดไดดวยตัวเอง
กระบวนการฟน สภาพของเราเริม่ ตนทีก่ ารปลอดยาเสพติดทุก
ชนิดรวมทัง้ แอลกอฮอล บางครัง้ คนทีม่ าเขารวมประชุมก็มาทัง้ ที่
ยังอยูในฤทธิข์ องสารเสพติด, อยูในระหวางอาการถอนยา หรือ
อยูร ะหวางการบําบัดโดยการใชสารเสพติดชนิดอืน่ ทดแทน
มารู้จัก การประชุม NA กันเถอะ
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แตไมวา คุณจะใชอะไร ในรูปแบบไหนเมือ่ คุณมาถึงเอ็นเอในครัง้
แรก เรายินดีตอ นรับคุณ นอกจากนัน้ สมาชิกใหมมกั มีคาํ ถาม
เกีย่ วกับยาตามแพทยสงั่ เราแนะนําใหคณ
ุ อานคูม อื หลักและ
หนังสือ In Times of Illness ซึง่ อธิบายแนวทางของเอ็นเอใน
การฟน สภาพ นอกจากนัน้ การพูดคุยกับสมาชิกเอ็นเอคนอืน่ ที่
เคยประสบปญหาในแบบเดียวกันวาอะไรเคยใชไดผลกับพวกเขา
ก็นา จะชวยคุณไดเชนกัน การมีผสู นับสนุนสามารถเปนเครือ่ งมือ
ชวยใหคณ
ุ เขาใจเรือ่ งทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีแ้ ละเรือ่ งอืน่ ๆ ในการ
ฟน สภาพ (อาน IP No. 11 สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ผูส นับสนุน) พวกเราไมใชมอื อาชีพ และเอ็นเอไมมคี วามเห็น
ดานการแพทย เราแคแบงปนประสบการณสว นตัวของเรากับอีก
คนเทานัน้

บางเร่องที่คุณคาดหวังวาจะไดรับประสบการณ
จากการประชุมของเรา

การประชุมเอ็นเอมาในทุกรูปแบบ ทุกขนาดและทุกรสชาติ
และมีสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายในแตละเมือง แตละประเทศ
หรือแมกระทั่งแตละคืนในหนึ่งสัปดาหของการประชุมในเมือง
เดียวกันทีค่ ณ
ุ อยู แมกระนัน้ ยังมีบางอยางทีเ่ หมือนกันในการ
ประชุมเอ็นเอสวนใหญจากทุกมุมโลก
โดยปกติรูปแบบการประชุม จะเปนในรูปแบบอภิปรายหรือใช
ผูพูด แบบอภิปรายคือการใหสมาชิกผลัดกันแบงปนเรื่องราว
และแบบใชผูพูดคือการใหสมาชิกหนึ่งคนหรือมากกวา ได
แบงปนเรื่องราวในระยะเวลาที่ยาวกวาปกติ
โดยปกติ เราจะขอใหผูที่มาเยี่ยมเยือนและผูมาใหม แนะนํา
ตัวเองดวยชื่อ ผูมาใหมจะไดรับการตอนรับดวยออมกอดหรือ
การจับมือ และพวงกุญแจตอนรับ (สีขาว)
ตามธรรมเนียมของการประชุมในหลาย ๆ ที่เมื่อสิ้นสุดการ
ประชุม สมาชิกจะลอมวงเปนวงกลมเพื่อสวดมนตหรืออาน
บทความของเอ็นเอ ถึงแมคุณจะเห็นวามีการสวดมนต แต
กระบวนการของเราเปนกระบวนการทางจิตวิญญาณไมใช
ศาสนา
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สวนมากแลวกลุมการประชุม จะลงนามหรือเช็กชื่อใน
เอกสารยืนยันการเขารวมประชุมเมื่อมีการรองขอจากกรม
คุมประพฤติ แตก็ไมใชทุกกลุมหรือสมาชิกทุกคนยินยอมที่
จะทําเชนนั้น หากคุณตองการการลงนามยืนยันการเขารวม
ประชุม จะเปนการดีกวาถาคุณถามทางกลุมที่คุณเขารวม
กอนวามีแนวคิดในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร
กลุมการประชุมสวนใหญจะใหขอมูลตารางและสารบัญ
การประชุมทองถิ่น
พวกเราหลาย ๆ คนเขาใจวาสิง่ ทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ศรัทธานัน้
เปนสิง่ ใดก็ได เพียงแตสามารถทําใหเราหยุดใชยาเสพติดได
อยางตอเนือ่ ง เรามีสทิ ธิเ์ ต็มทีท่ จี่ ะเขาใจวาสิง่ ใดเปนสิง่ ที่
เราเชือ่ มัน่ ศรัทธาโดยไมมปี ญ
 หาหรืออุปสรรคใด ๆ
ขั้นตอนที่ 3 คูมือหลัก

การแบงปน

แนวทางของเอ็นเอนั้นขึ้นกับ ”คุณคาในการเยียวยารักษา
จากผูติดยาเสพติดคนหนึ่งสูผูติดยาเสพติดอีกคนหนึ่ง” ทาง
เอ็นเอขอใหผูที่ไมใชสมาชิก กรุณางดแบงปนเรื่องราวในการ
ประชุม แมวาจะมีบางกลุมอนุญาตใหผูที่ไมใชสมาชิกเขามา
มีสว นรวมสัน้ ๆ ในวาระวันเกิดหรือฉลองครบรอบวาระตาง ๆ
ก็ตาม
โดยปกติ สมาชิกแตละคนจะมีโอกาสแบงปนเรื่องราวโดย
คํานึงถึงเวลาที่มีอยูจํากัดได 1 ครั้งตอการประชุมในหลาย ๆ
การประชุมมีการจํากัดเวลาการแบงปนอยูที่หานาทีหรือ
นอยกวา
สมาชิกไมควรพูดแทรกระหวางที่มีคนอื่นแบงปนอยู
“ซึง่ หมายถึง” เราแบงปนประสบการณของเราไมใชการโตเถียง
ทุกคนสามารถพูดกันไดกอนและหลังการประชุม
บางกลุมอาจขอไมอนุญาตใหสมาชิกแบงปนในรายละเอียดที่
ชัดเจนในเรือ่ งสารเสพติดและการใชสารเสพติดในการประชุม
แตใหมุงเนนไปที่การเสพติด และการฟนสภาพมีผลกับเรา
อยางไร
มารู้จัก การประชุม NA กันเถอะ
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โดยทั่วไป ผูมาใหมควรมุงเนนไปที่การฟง แตเมื่อถึงเวลา
แบงปนพวกเขาก็เปนที่ตอนรับเชนกัน
ขอแนะนําใหผูมาใหมฟงสมาชิกที่มีประสบการณอยางตั้งใจ
เพื่อหาสมาชิกคนใดก็ตามที่มีความรูสึกเชื่อมโยงดวย ซึ่งเขา
คนนั้นอาจกลายเปนผูสนับสนุน, เพื่อนที่ดี หรือใครสักคนที่
คอยชี้แนะแนวทางและใหแรงสนับสนุนในอนาคต

เก็บเกี่ยวบรรยากาศการฟนสภาพในการประชุม

กลุม แตละกลุม ตางก็มวี ธิ ีในการจัดการการประชุมทีแ่ ตกตางกัน
เราขอแนะนําคุณใหตรวจสอบกลุมแตละกลุมถึงสิ่งที่คุณจะได
เจอในการประชุมดวยตัวคุณเอง และตอจากนี้คือพื้นฐานที่พบ
ไดทั่วไปในหลาย ๆ การประชุม
บางการประชุมมีการพักสั้น ๆ เพื่อใหสมาชิกไดพูดคุย ดื่มนํ้า
เขาหองนํ้า หรือสูบบุหรี่ สําหรับการประชุมที่ไมมีการพักเรา
จะรอใหจบการประชุมกอน
ยาเสพติดและอุปกรณเสพติดเปนสิ่งตองหามในทุกการ
ประชุมเอ็นเอ
พฤติกรรมกาวราว ขมขู หรือคุกคาม เปนสิ่งตองหาม ทั้ง
กอน ระหวาง และหลังการประชุมรวมไปถึงความพยายามใน
การเขาหาสมาชิกทานอื่นอยางไมเหมาะสมในเชิงเพศ, ชูสาว,
การเงิน และศาสนา การประชุมของเราเปนไปเพื่อการแบง
ปนประสบการณการฟนฟู หากคุณรูสึกวาตัวเองถูกคุกคาม
หรือถูกขมขู คุณสามารถแจงเรื่องที่คุณคับของใจดังกลาวที่
หัวหนากลุมการประชุม หรือสมาชิกที่คุณไวใจ
ผูที่เขารวมประชุมสาย กรุณาหาที่นั่งดวยความสงบและ
หลีกเลี่ยงการเปนจุดสนใจ
การพูดคุยกันเองระหวางการประชุม ไมวาจะเสียงเบาแคไหน
เปนเรือ่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ งเพราะจะทําใหสมาชิกทานอืน่ เสียสมาธิ
การใชโทรศัพทหรือสงขอความระหวางการประชุมก็เปน
การรบกวนสมาชิกทานอื่นดวยเชนกัน เราขอใหสมาชิกทุก
ทานปดโทรศัพทมือถือ หรือปดเสียงโทรศัพทและเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดระหวางการประชุม
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IP No. 29

การกอดเปนการตอนรับที่พบไดทั่วไปในการประชุมเอ็นเอ
หลาย ๆ สถานที่ ถาคุณไมชอบก็อยาเกรงใจที่จะพูดออกมา
สมาชิกสวนใหญเขาใจ
การประชุมของเรามีหลากหลายขนาดและรูปแบบ บางที่อาจ
เล็กและใกลชิด บางที่อาจใหญและเสียงดัง การจัดการประชุม
และแบบแผนก็แตกตางไปตามแตละที่ แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
การประชุมของเราคือสถานที่ที่เรามาแบงปนประสบการณ
ความเขมแข็ง และความหวังของเรา ถาคุณคือผูติดยาเสพติด
กลับมาหาเราอีก กลับมาแบงปนการฟนสภาพกับเรา!

คําที่พบบอยในเอ็นเอ
ผูติดยาเสพติด เปนคําที่เราใชพูดถึงตัวเราเอง เพราะเราเห็น
การเสพติดเปนปญหามากกวาการใชยาอยางใดอยางหนึ่ง
หนังสือคูมือหลัก เปนหนังสือที่รวบรวมความคิดหลักของสมาคม
ผูติดยาเสพติดนิรนาม สมาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนาม
ประชุมแบบปด เปนการประชุมสําหรับผูติดยาเสพติด หรือผูที่
คิดวามีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเทานั้น
การรวมกลุม
กลุมสมาชิกที่จัดการประชุมเปนประจํา
(อานตอที่ IP No. 2 การรวมกลุม)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
พลังแหงรักใดๆ ที่ชวยใหสมาชิกปลอดยาและ
แสวงหาการฟนฟู
แผนพับ IPS
แผนพับขอมูลเกี่ยวกับเอ็นเอ
ผูมาใหม
สมาชิกใหมของ เอ็นเอ
ประชุมแบบเปด การประชุมทีต่ อ นรับทุกคนรวมถึงผูท ี่ไมเสพยา
การกลับไปใชยาซํ้า การกลับไปใชยาซํ้า แมในชวงสั้น ๆ
การแบงปน
การเลาประสบการณเกี่ยวกับการเสพติด
และการฟนสภาพ
ผูสนับสนุน
สมาชิกที่มีประสบการณผูใหแนวทางและ
การสนับสนุนผานกระบวนการ 12 ขั้นตอน (อานตอที่ IP No. 11
การสนับสนุน)
สมาชิกที่เราไวใจ สมาชิกผูมีหนาที่บริการใหเอ็นเอ
มารู้จัก การประชุม NA กันเถอะ
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