การฟนสภาพและการกลับไปใชยาซํ้า
หลายคนคิดวาการฟนสภาพนั้นหมายถึงการเลิกใชยาเสพติด
และพวกเขามองวาการกลับไปใชยาซํ้าเปนสัญลักษณของความ
ลมเหลว และการหยุดใชยาเสพติดเปนเวลานานแสดงถึงความสําเร็จ
สูงสุด พวกเราที่อยูในการบําบัดของสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม
รูว า ความเขาใจแบบนีม้ นั คิดงายเกินไป หลังจากทีส่ มาชิกไดเริม่ เขา
มามีสวนรวมกับสมาคมฯ การกลับมาใชยาซํ้าอาจจะประสบการณ
ยากลําบากทีท่ าํ ใหเราปฏิบตั ติ ามแผนการบําบัดอยางเครงครัดมากขึน้
เราไดเห็นสมาชิกบางคนที่สามารถหยุดใชยาไดเปนเวลานาน แตก็
ยังไมสามารถมีความสุขกับการฟน สภาพและการเปนทีย่ อมรับจาก
สังคมไดอยางเต็มที่เพราะพวกเขายังคงหลอกตัวเองอยู อยางไร
ก็ตาม การหยุดใชยาโดยสมบูรณและเปนระยะเวลานาน รวมกับ
การเขากลุมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมของเอ็นเอก็ยังเปนพื้นฐาน
ที่ดีที่สุดในการพัฒนา
ถึงแมวาโดยพื้นฐานแลวผูติดยาเสพติดทุกคนจะมีลักษณะ
คลายๆ กัน แตพวกเราแตละคนก็แตกตางกันเรื่องความสาหัสของ
อาการติดยาและการฟนสภาพ อาจจะมีหลายครั้งที่การกลับไปใช
ยาซํ้าเปนพื้นฐานของการมีอิสรภาพโดยสมบูรณ และมีหลายครั้ง
ที่อิสรภาพนั้นจะมาจากความมุงมั่นในการหยุดใชยา ไมหวั่นไหว
แมจะตองรูสึกลําบากแคไหนและอดทนจนกวาความเลวรายจะ
ผานไป ผูติดยาเสพติดที่สามารถบําบัดดวยวิธีใดก็ตามจนไมรูสึก
อยากหรือใฝหาการใชยา ถึงแมจะเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ และ
สามารถตัดสินใจโดยไมใชอารมณและความหุนหันพลันแลนนั้น
ถือวาเขาไดเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่อาจจะเปนตัวตัดสินผลการ
ฟนสภาพของเขา มีหลายครั้งที่ความรูสึกของอิสรภาพที่แทจริงนั้น
แขวนอยูก บั การสรางความสมดุล การกาวออกสูโ ลกภายนอกเพียง
ลําพังและใชชีวิตของเราเองดึงดูดใจเรา แตเราก็รูวาสิ่งที่เรามีนั้น
มาจากการพึง่ พาสิง่ ทีเ่ ราศรัทธาทีม่ พี ลังมากกวาเราและการใหและ
รับความชวยเหลือที่เกิดจากความเห็นใจจากผูอื่น มีหลายครั้งใน
การฟน สภาพของเราทีฝ่ น รายเกาๆ อาจจะตามหลอกหลอนเรา และ
ชีวิตอาจกลายเรื่องที่ไรความหมาย ไรความตื่นเตนและนาเบื่อ เรา
อาจจะรูสึกเหนื่อยทางใจที่ตองทบทวนความคิดแบบใหมๆ และ
เหนื่อยทางกายกับกิจกรรมใหมๆ แตเราก็รูดีวาถาเราไมทําเชนนั้น
เราก็ตองกลับไปใชชีวิตแบบเดิมๆ เราสงสัยวาถาเราไมใชสิ่งที่เรา

มี เราก็จะสูญเสียมันไป ชวงเวลาเหลานีค้ อื ชวงเวลาแหงการเติบโต
ทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ของเรา รางกายและจิตใจของเราจะรูส กึ เหนือ่ ยหนาย
กับทุกอยาง แตความตองการที่จะเปลี่ยนหรือปรับปรุงตัวซึ่งฝงอยู
ลึกๆ ในตัวเราอาจจะกําลังทําหนาทีเ่ พือ่ หาคําตอบใหกบั เรา คําตอบ
ที่จะเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายในและชีวิตของเรา
การฟนสภาพโดยใชกระบวนการ 12 ขั้นตอนของเรานั้นคือ
เปาหมายของเรา ไมใชเพียงการหยุดใชยา การจะปรับปรุงตัวใหดขี นึ้
ตองใชความพยายาม และไมทางใดในโลกที่เราจะสามารถตอเติม
ความคิดใหมๆ ไปสูจิตใจที่ปดกั้น ดังนั้นเราตองเปดใจใหไดดวย
วิธีใดวิธีหนึ่ง และการเปดใจเปนสิ่งที่เราเทานั้นที่ทําได ดังนั้นเราก็
ควรจะจดจําศัตรูทดี่ เู หมือนวาจะติดตัวเรามาตัง้ แตเกิด ซึง่ สองสิง่ นัน้
คือความเฉื่อยชาและการผัดวันประกันพรุง การตอตานความ
เปลีย่ นแปลงดูเหมือนจะอยูในตัวเรา และมีแคเหตุการณทมี่ ผี ลกระทบ
รุนแรงเทานั้นที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการ
ริเริ่มที่จะเปลี่ยนชีวิต ถาเราสามารถผานพนการกลับไปใชยาซํ้าได
เราอาจจะไดรบั พลังในการเปลีย่ นแปลงตัวเองโดยสิน้ เชิง การกลับ
ไปใชยาซํ้าและบางครั้งการตายของคนใกลชิดกับเราอาจจะทําให
เรารูซึ้งถึงความจําเปนของการกระทําที่มีพลังของตัวเอง

เรื่องราวสวนบุคคล

สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนามไดเติบโตขึ้นมาก นับตั้งแตเริ่ม
กอตั้งในป 1953 กลุมคนที่เรารักที่ไดริเริ่มกอตั้งสมาคมนี้ขึ้นสอน
เรามากมายเกีย่ วกับการติดยาเสพติดและการฟน สภาพ ในหนาตอๆ
ไปจากนี้ เราจะนําเสนอใหคุณรูจักกับการเริ่มตนของเรา เนื้อหา
สวนแรกถูกเขียนขึ้นตั้งแตป 1965 โดยหนึ่งในสมาชิกรุนแรกๆ
ของเรา สวนเรื่องราวใหมๆ เกี่ยวกับการฟนสภาพของสมาชิก
เอ็นเอ สามารถหาอานไดจากหนังสือตําราพื้นฐานของ Narcotics
Anonymous.

เราสามารถฟนสภาพไดจริง

เรือ่ งราวสวนตัวของเราจะตางกันไปตามประสบการณของแตละคน
แตสดุ ทายเราก็จะจบลงแบบเดียวกันทัง้ นัน้ ความเจ็บปวยหรือความ
ผิดปกติที่ทุกคนมีรวมกัน คือ การติดยาเสพติดนั่นเอง เรารูจักสอง
สิ่งที่กอใหเกิดการติดยาเสพติดเปนอยางดี นั่นคือ ความหมกมุน
และการขาดความยับยั้งชั่งใจ ความหมกมุนคือความคิดอันยึดติด

ที่ฉุดเราใหถอยกลับไปหายาเสพติดที่เราใชครั้งแลวครั้งเลา และ
ยอนใหเรานึกถึงความสะดวกและความสบายใจที่ครั้งหนึ่งเราเคย
ไดรับ
สวนการขาดความยับยั้งชั่งใจ คือ เมื่อเราไดเริ่มเสพยาสักเม็ด
ผงสักเข็ม หรือเหลาสักอึก เราจะไมสามารถหยุดใชมันไดดวย
ตัวของเราเอง เพราะเราออนไหวตอยาเสพติด เราจึงตกอยูใน
เงื้อมมือของพลังดานลบที่มีพลังเหนือกวาตัวเรา
ทายที่สุดเราจะพบวาเราไมอาจดําเนินชีวิตแบบมนุษยทั่วไปได
ไมวาจะใชหรือไม ใชยาเสพติด เราจะเจอปญหาอันกลืนไมเขา
คายไมออกนี้เหมือนกันทุกคน เราจะทําอะไรได? แตก็ดูเหมือนจะ
มีทางเลือกอยูแคนี้ คือยอมเดินไปตามทางใหดีที่สุดที่ทําไดจนสุด
ปลายทางอันขมขื่น ซึ่งก็คือ คุก สถาบันตางๆ หรือความตาย หรือ
เราจะตองหาวิถีชีวิตใหมใหได หลายปกอนหนานี้ ผูติดยานอยคน
นักที่จะมีโอกาสเลือกทางหลัง สมัยนี้คนที่ติดยาโชคดีกวา นี่เปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรของมนุษยที่มีวิธีงายๆ ที่ใชไดผลจากผูที่
ติดยาเสพติดหลายๆ คน เราทุกคนสามารถใชวิธีนี้ได นี่ไมใชวิธี
ทางศาสนา มันเปนวิธีการทางจิตใจงายๆ ที่เรียกวา สมาคมผูติด
ยาเสพติดนิรนาม
เมือ่ อาการติดยาเสพติดทําใหเรามาถึงจุดที่ไรพลัง ไรประโยชน
และยอมแพอยางสิ้นเชิง เมื่อราวสิบหาปที่แลว* ตอนนั้นยังไมมี
เอ็นเอ เราพบแตเอเอ และในสมาคมนี้เราไดพบกับคนติดยาซึ่งคิด
เหมือนกันวาวิธกี ารนีค้ อื คําตอบสําหรับปญหาของเขา อยางไรก็ตาม
เราก็รูวายังมีอีกหลายคนที่เดินไปตามทางแหงความผิดหวัง ความ
เสือ่ มทรามและความตาย เพราะพวกเขาไมสามารถเชือ่ มความรูส กึ
กับคนติดเหลาในเอเอได พวกเขาเห็นความเหมือนกันในเรื่องของ
อาการทีเ่ ห็นไดชดั แตไมไดรสู กึ วาพวกเขามีอารมณและความรูส กึ
ที่คลายกัน ซึ่งถาทําได ความเขาใจจะกลายเปนยาบําบัดที่เยียวยา
ผูติดยาเสพติดทุกคน ผูติดยาหลายๆ คนและสมาชิกของเอเอที่มี
ศรัทธาในตัวเราและวิธกี ารฟน สภาพ ไดรว มกันกอตัง้ สมาคมทีร่ จู กั
กันในชื่อสมาคมผูติดยานิรนามขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ป 1953
ตอนนีเ้ รารูส กึ วาผูต ดิ ยาเสพติดจะมีสงิ่ ทีท่ าํ ใหเชือ่ วาเขาสามารถ อยู
อยางปลอดยาเสพติดไดตงั้ แตเริม่ ตน โดยมีตวั อยางจากหลายๆ คน
ที่ฟนสภาพไดแลวมาหลายป
*เขียนขึ้นเมื่อป 1965
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นีค่ อื สิง่ ทีท่ กุ คนตองการและไดรบั การพิสจู นไปในหลายปทผี่ า นมา
ภาษาทีป่ ราศจากคําพูดแหงการยอมรับ ความเชือ่ และความศรัทธา
ซึ่งเราเรียกวาความเขาใจ ไดสรางบรรยากาศที่เราสามารถรูสึกถึง
เวลาสัมผัสกับความเปนจริง และระลึกถึงคุณคาทางจิตวิญญาณ
ไดที่พวกเราหลายคนหลงลืมมานาน จํานวนคนและความเขมแข็ง
ในโครงการฟนสภาพของเรากําลังเติบโตขึ้น เราไมเคยมีผูติด
ยาเสพติดที่สามารถฟนสภาพในสภาพแวดลอมที่มีความอิสระ
สรางสรรคอยางเต็มที่มากขนาดนี้ พวกเขามีทางเลือกของตัวเอง
อยูในสังคมที่เปนอิสระ และสามารถนัดพบในสถานที่ที่พวกเขา
พอใจ
ถึงแมวาผูติดยาเสพติดเองจะบอกวาวิธีที่เราวางไวไมนาทําได
จริง แตเราเชือ่ ในการประชุมแบบเปดเผยทีม่ กี ารนัดหมายลวงหนา
โดยไมตองจัดแบบหลบๆ ซอนๆ แบบที่คนอื่นๆ ทํา เราเชื่อวาการ
ประชุมแบบนี้ตางจากวิธีอื่นๆ ที่คนที่สนับสนุนเรื่องการปลีกตัวเอง
ออกจากสังคมมาอยางยาวนานไดเคยลองทํามา เราพบวายิ่งผูติด
ยาเสพติดสามารถเผชิญปญหานี้ไดเร็วเทาไรในชีวิตจริง เขาก็จะ
กลายเปนประชากรที่มีคุณภาพไดเร็วขึ้นเทานั้น เพราะสุดทายเรา
ตองยืนดวยลําแขงของตนเองและเผชิญหนากับชีวติ ในรูปแบบของ
ความเปนจริง แลวทําไมจึงไมเริ่มทําตั้งแตตน?
แนนอนวาดวยเหตุนี้ หลายคนกลับติดยาเหมือนเดิม บางคนก็
หลงผิดอยางกูไ มกลับ อยางไรหลายคนก็ยืนอยูกับเราและ
บางคนก็กลับมาหาเราหลังจากลมเหลว สวนที่ดีก็คือความจริงที่วา
ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆ คนสามารถปลอดยาเสพติดไดเปน
เวลานานและสามารถชวยผูมาใหมไดดีขึ้นดวย ทัศนคติของเขาซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักคุณคาของจิตวิญญาณของขั้นตอนและ
หลักปฏิบัติของเรา เปนแรงขับเคลื่อนที่ทําใหเรามีสมาชิกเพิ่มและ
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหแกวิธีการของเอ็นเอ ตอนนี้
เรารูแลววา คําพูดที่วาผูติดยายังไงก็เปนผูติดยา จะไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคมหรือผูติดยาเสพติดเองอีกตอไป เราสามารถ
ฟนสภาพไดจริง

D

บทความฉบับนี้ แปลโดยไดรับการรับรอง จาก เอ็นเอ
และ The NA Way

Narcotics Anonymous,

สัญลักษณขางตนไดรับการสงวนลิขสิทธิ์อยางเปนทางการ
วาเปนสัญลักษณของ
Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.
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