
កម្រងសំណួរបស់ CRAFFT (កំណណថ្ម ីII)  
សួរផ្ទា ល់ដោយដេជ្ជបណឌ ិត 

 

 
ចាប់ដ ត្ើរ ៖ “ខ្ញ ំនឹងសួរដោក-អ្នក ពីរ-បីសំណួរណែលខ្ញសួំរអ្នកជ្រងរឺបស់ខ្ញទំងំអ្ស ់។ សូរដរត្តត ម្ាប់ឱ្យម្តង់ ។ 
ខ្ញ ំនឹងរកាចដរល ើយរបស់ដោក-អ្នកជាការសម្ងង ត់ ។ 

   
ណ្នក A 

 
  

កន ញងរយៈដពល ១២ ណខកនលងដៅដនេះ ដតើដោក-អ្នកានដ វ្ ើទដងវើខាងដម្ការរយៈដពលប ៉ុន្មម នថ្ថ្ង៖  

1. ទទួលទានស្រាប ៀរ ស្រា ឬបស្ររឿងស្ររវងឹណាមួយបស្ររើនជាងពីរ- ីបស្រេ ? រូមររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មា ន។ 
     

2. ជេ់កញ្ជជ  [ផត ់(pot),  វ ដ  (weed), ហារ់ (harsh) ឬេន ុងមហ  ូ] ឬ”របស់ណែលសំដោគពីកញ្ជា ” [ ូរជា K2 
ឬស្រៃយ (spice)]? រូមររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មា ន។ 

   

3. បស្រ ើស្រារ់អ្វ ីដ្េងដទៀត ដែើរបីដ វ្ ើឱ្យម្សេងឹ ( ូរជាបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត ថ្ន ាំតាមបវជជ ញ្ជជ  
ឬថ្ន ាំទិ បោយគ្មា នបវជជ ញ្ជជ  និងរ រ់ដ លអ្នេស្ររូ រូលតាមស្ររម ុះ ឬតាមមាត់)? រូមររបររ “0” 
ស្រ រិនប ើគ្មា ន។ 

   

 

បតើអ្នេជមង ឺានប ល្ ើយថ្ “0” រស្រមា ់រាំណួរទា ាំងអ្រ់េន ុងដផនេA ដ រឬបទ? 

ាទ/ចារ ៎  បទ  

  

សួរសំណួរ CAR ណតប ៉ុដ ណ្ េះ រចួឈប ់ សួរសំណួរ *CRAFFT ទងំ៦សណួំរទងំអ្សខ់ាងដម្ការ 
   

ណ្នក B ដទ 
ាទ

/ចាស ៎

C បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ជិុះេន ុងឡានដ លប ើេបោយអ្នេណាមាន េ់ (រមួទាាំងខ្ល នួអ្នេ) ដ លស្ររវងឹ 
ឬបទើ ដតទទួលទាន បស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀនដ រឬបទ?   

R បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន ប ើមបបីនធ រូអាររមណ៍ 
ប វ្ ើឱ្យមានអារមាណ៍លអ  រាំប ុះខ្ល នួឯង ឬឱ្យរូលនឹងបររ ុះដ រឬបទ?   

A បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន ខ្ណៈដ លបោេ-
អ្នេបៅដតឯង ឬណតម្ងន ក់ឯង ដ រឬបទ?   

F បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ដលលចទបងវ ើដ លបោេ-អ្នេានប វ្ ើ ខ្ណៈដ លទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ 
ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀន ដ រឬបទ?   

F បតើម្គួសាររ រ់បោេ-អ្នេ ឬេ៏រិតតលកត ិធ្លល  ់ស្រា ់អ្នេថ្ 
អ្នេរួរដតកាត់ នថយការទទួលទានបស្ររឿងស្ររវងឹ ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀនដ រឬបទ?   

T បតើបោេ-អ្នេធ្លល  ់ ងកបញ្ជា ង្ន់ ង្រដ រឬបទ ខ្ណៈដ លបោេ-អ្នេទទួលបស្ររឿងស្ររវងឹ 
ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន?   

*របមល ើយាទ/ចារច៎ា ់ពីពីរប ើងបៅ ង្ហា  ថ្មាន ញ្ជា ង្ន់ ង្រ និងស្រតវូការវាយតស្មល ដនថមបទៀត។ 
រូមបមើលទាំព័រខាងបស្រកាយរស្រមា ់បររេត ីដណនាំ ដនថម 

 
  

កំណត់សម្ងា ល់ សម្ម្ងបប់៉ុគាលិកគលនីកិ និងកំណត់ម្ត្តស៉ុខភាព៖ 
ព័ត៌មានដ លបរានេត់ស្រតាេន ុងទាំពរ័បនុះ ស្រតវូានការ របោយរា ់រេាភាពរមាង ត់ពបិរររ រ់រោា ភិាលរហព័នធ  (42 CFR ដផនេទ2ី ) ដ លហាមឃាត់ 
ការដរេចាយព័ត៌មានបនុះ ល ុះស្រតាដតមានការអ្ន ញ្ជា តជាោយលេខណ៍អ្េេរ ។ ការអ្ន ញ្ជា តទូបៅស្នការដរេរំដលេព័ត៌មានបវជជាស្ររត មិនស្ររ ់ស្រគ្មន់រស្រមា ់ 

បហត ផលបនុះប ើយ។ 

ចំនួនថ្ងៃ 

ចំនួនថ្ងៃ 

ចំនួនថ្ងៃ 



 

 
1. បង្ហា ញអ្នកជ្រង ឺរបស់អ្នក អ្ពីំពិនទ ញរបសគ់ាត់ដៅដលើម្កាហ្វ ដនេះ 
រចួពិភាកាអំ្ពីកម្រិតហានិល័យថ្នការដម្បើម្ាស់សារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តេូ។ 

 
          ភាគរយថ្នអ្នកដម្បើម្ាស់សារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តេូ ត្តរពិនទ ញ CRAFFT

*
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. ដម្បើម្ាស់ចណំ៉ុ ចនោិយទងំដនេះសម្ម្ងបក់ារ្តល់ដោបលោ់ ងសដងេប 

 
1. ពិនិតយ លទធផលស្ន ទរមាា រន៍ារប ើងវ ិ 

រស្រមា ់របមល ើយ ាទ/ចារ៎និមួយៗ៖ “បតើអ្នេអារស្រា ់ខុ្្ាំ ដនថមបទៀតដ រឬបទ?” 

 2. ណណន្ម ំមិនបអាយបស្រ ើ 
“េន ុងនមជាបវជជ ណឌ ិតរ រ់អ្នេ (រិោន  ោា យិកា/អ្នេផតល់បរវាដែទាាំរ ខ្ភាព) 
ខុ្្ាំដណនាំមិនបអាយបស្រ ើបស្ររឿងស្ររវងឹ េញ្ជា  ឬបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត ពីបស្រ ុះវាអារ៖ 1) 
 ាំផ្លល  ខួ្រេាលរ រ់អ្នេដ លេាំព ងលូតោរ់ 2)   ុះ ល់ ល់ ការរិេានិងការរងចាាំ និង 3) 
ប វ្ ើបអាយអ្នេខាា រ់បរឬមានបស្រគ្មុះថ្ន េ់” 

 3. ការដណនាំអ្ាំពីហានិភ័យស្នការជ្ិេះ ឬដបើកោនយនត  
“យានយនត  េគ្មន  រឺជាមូលបហត រមបងស្នការាល  ់រ រ់មន រេវយ័បេាង។ ខុ្្ាំបអាយ េិរចរនាជីវតិ 
បៅអ្នេជមង ឺរ រ់ខុ្្ាំ ទា ាំងអ្រ់គ្មន ។ រូមយេវាបៅផទុះ 
និងពិភាេាជាមួយនឹងឪព េមាត យ/អាណាពាាលរ រ់អ្នេ ប ើមបី បងក ើតដផនការ 
ប ើេ ររ វតថ ិភាព។” 

 

4. ជ្ំរ៉ុញដលើកទឹកចិតតបអាយនិយាយស្រ បយារដ លបលើេទឹេរិតតខ្ល នួឯង  
អ្នេមិនបស្រ ើ៖ “ស្រ រិនប ើអ្នេណាមាន េ់ានរួរអ្នេថ្ បហត អ្វ ីានជាអ្នេមិនផឹេបស្ររឿងស្ររវងឹ 
ឬមិនបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន បតើអ្នេនឹងនិយាយយា ង ូរបមតរ?” អ្នេបស្រ ើស្រារ់៖ “បតើការមិនបស្រ ើស្រារ់វា 
មានរ ណរមបតត ិអ្វ ីខ្ល ុះ?” 

 
5. ពម្ងឹងភាពបជឿជាេ់បលើរមតថភាពបជារជយ័រ រ់ខ្ល នួឯង  

“ខុ្្ាំបជឿជាេ់ថ្ អ្នេមានរមតថភាពការ រមិនបអាយបស្ររឿងស្ររវងឹ និងបស្ររឿងប ៀនរារាាំងអ្នេ 
ពីការរបស្រមរបគ្មលបៅ រ រ់អ្នេបនុះប ើយ។” 

 
 

3. ដអាយអ្នកជ្រង ឺ កចិចសនាជី្េតិ ណែលម្ងនកន ញងដេបសាយ www.crafft.org/contract 
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ពិនទ ញ CRAFFT 

*ស្រ ភពទិននន័យ៖ Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). ពិនទ ុ  CRAFFT និងលេខណៈ 
 វនិិរា ័យ DSM ទា ាំង5 រស្រមា ់បស្ររឿងស្ររវងឹ និងបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត៖ ការវាយតស្មលារប ើងវ ិ និងការស្រតួតពិនិតយារប ើងវ ិ, 
ការបស្រ ើស្រារ់ារធ្លត ខ្ រ  35(4), 376–80. 
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