កម្រងសំណួរបស់ CRAFFT (កំណណថ្មី II)
សួរផ្ទាល់ដោយដេជ្ជបណឌិត

ចាប់ដ្តើរ ៖ “ខ្ញំនឹងសួរដោក-អ្ន ក ពីរ-បីសំណួរណែលខ្ញស
ំ ួ រអ្ន កជ្រង រឺ បស់ខ្ញទ
ំ ង
ំ អ្ស់ ។ សូរដរត្តតម្ាប់ឱ្យម្តង់ ។
ខ្ញំនឹងរកាចដរល ើយរបស់ដោក-អ្ន កជាការសម្ងងត់ ។

ណ្នក A
កនញងរយៈដពល ១២ ណខកនល ងដៅដនេះ ដតើដោក-អ្ន កានដ្វ ើទដងវ ខា
ើ ងដម្ការរយៈដពលប៉ុន្មមនថ្ថ្ង៖
1. ទទួ លទានស្រាប ៀរ ស្រា ឬបស្ររឿងស្ររ វ ឹងណាមួ យបស្ររើនជាងពីរ- ីបស្រេ ? រូ មររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មាន។

ចំនួនថ្ងៃ

2. ជេ់កញ្ជជ [ផត់ (pot), វ ដ (weed), ហារ់ (harsh) ឬេនុងមហ ូ ] ឬ”របស់ណែលសំដោគពីកញ្ជា” [ ូ រជា K2
ឬស្រៃ យ (spice)]? រូ មររបររ “0” ស្រ រិនប ើគ្មាន។

ចំនួនថ្ងៃ

3. បស្រ ស្រើ ារ់អ្វីដ្េងដទៀត ដែើរបីដ្វ ើឱ្យម្សេ ឹង ( ូ រជាបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត ថ្នតា
ាំ មបវជជ ញ្ជជ
ឬថ្នទ
ាំ ិ បោយគ្មានបវជជ ញ្ជជ និងរ រ់ដ លអ្ន េស្ររូ រូ លតាមស្ររមុះ ឬតាមមាត់)? រូ មររបររ “0”
ស្រ រិនប ើគ្មាន។

ចំនួនថ្ងៃ

បតើអ្នេជមង ឺានប្ល ើយថ្ “0” រស្រមា ់រណ
ាំ ួ រទា ាំងអ្រ់េនុងដផន េA ដ រឬបទ?
ាទ/ចារ៎

សួរសំណួរ CAR ណតប៉ុដ្
ណ េះ រ ួចឈប់

បទ

សួរសំណួរ *CRAFFT ទំង៦សំណួរទំងអ្ស់ខាងដម្ការ

ណ្នក B

ដទ

C

បតើបោេ-អ្ន េធ្លល ់ជិុះេនុងឡានដ លប េ
ើ បោយអ្ន េណាមានេ់ (រ ួមទាង
ាំ ខ្ល ួនអ្ន េ) ដ លស្ររ វ ឹង
ឬបទើ ដតទទួ លទាន បស្ររឿងស្ររ វ ឹង ឬបស្រ ស្រើ ារ់បស្ររឿងប ៀនដ រឬបទ?

R

បតើបោេ-អ្ន េធ្លល ់ទទួ លទានបស្ររឿងស្ររ វ ឹង ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន ប ើមបីបនធ ូរអាររម ណ៍
ប្វ ើឱ្យមានអារមា ណ៍លអ រាំប ុះខ្ល ួនឯង ឬឱ្យរូ លនឹងបររុះដ រឬបទ?

A

បតើបោេ-អ្ន េធ្លល ់ទទួ លទានបស្ររឿងស្ររ វ ឹង ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន ខ្ណៈដ លបោេអ្ន េបៅដតឯង ឬណតម្ងនក់ឯង ដ រឬបទ?

F

បតើបោេ-អ្ន េធ្លល ់ដលល ចទបងវ ើដ លបោេ-អ្ន េានប្វ ើ ខ្ណៈដ លទទួ លទានបស្ររឿងស្ររ វ ឹង
ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀន ដ រឬបទ?

F

បតើម្គួ សាររ រ់បោេ-អ្ន េ ឬេ៏រិតតលកត ិធ្លល ់ស្រា ់អ្នេថ្
អ្ន េរួ រដតកាត់ នថ យការទទួ លទានបស្ររឿងស្ររ វ ឹង ឬបស្រ ើស្រារ់ បស្ររឿងប ៀនដ រឬបទ?

T

បតើបោេ-អ្ន េធ្លល ់ ងក បញ្ជា្ង ន់្ងរដ រឬបទ ខ្ណៈដ លបោេ-អ្ន េទទួ លបស្ររឿងស្ររ វ ឹង
ឬបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន?

ាទ

/ចាស៎

*របមល ើយាទ/ចារ៎ចា ព
់ ព
ី ីរប ើងបៅ ង្ហា ថ្មាន ញ្ជា្ង ន់្ងរ និងស្រតវូ ការវាយតស្មល ដនថ មបទៀត។
រូ មបមើលទាំព័រខាងបស្រកាយរស្រមា ់បររេត ីដណនាំ ដនថ ម
កំណត់សម្ងាល់ សម្ម្ងប់ប៉ុគាលិកគល ន
ី ក
ិ និងកំណត់ម្ត្តស៉ុខភាព៖
ព័ត៌មានដ លបរានេត់ស្រតាេនុងទាំពរ័ បនុះ ស្រតវូ ានការ របោយរា ់រេាភាពរមាងត់ពបិ រររ រ់រោាភិាលរហព័នធ (42 CFR ដផន េទី2 ) ដ លហាមឃាត់
ការដរេចាយព័តមា
៌ នបនុះ លុះស្រតាដតមានការអ្នញ្ជាតជាោយលេខ ណ៍អ្េេរ ។ ការអ្នញ្ជាតទូ បៅស្នការដរេរំ ដលេព័ត៌មានបវជជ ាស្ររតមិនស្ររ ់ស្រគ្មន់រស្រមា ់
បហតផលបនុះប ើយ។

1. បង្ហាញអ្ន កជ្រង ឺរបស់អ្នក អ្ំពីពិនទញរបស់គាត់ដៅដលើម្កាហ្វ ដនេះ

រ ួចពិភាកាអ្ំពីកម្រិតហានិល័យថ្នការដម្បើម្ាស់សារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តូេ។
ភាគរយថ្នអ្ន កដម្បើម្ាស់សារធាត៉ុរិនម្តឹរម្តូេ ត្តរពិនទញ CRAFFT
92%

100%
80%100%

80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0%
0%

*

100%

100%

79%
64%
32%

1

2

3

4

5

6

ពិនទញ CRAFFT
*ស្រ ភពទិននន័យ៖ Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). ពិនទុ CRAFFT និងលេខ ណៈ

វ ិនិរា័យ DSM ទា ាំង5 រស្រមា ់បស្ររឿងស្ររ វ ឹង និងបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត៖ ការវាយតស្មល ារប ើង វ ិ
ការបស្រ ើស្រារ់ារធ្លតខ្រ 35(4), 376–80.

និងការស្រតួតពិនិតយារប ើង វ ិ ,

2. ដម្បើម្ាស់ចណ
ំ ៉ុ ចនិោយទំងដនេះសម្ម្ងប់ការ្តល់ដោបល់ោងសដងេ ប
1. ពិនិតយ លទធ ផលស្ន ទរមាារន៍ារប ើង វ ិ
រស្រមា ់របមល ើយ ាទ/ចារ៎និមួយៗ៖ “បតើអ្នេអារស្រា ់ខ្្ុាំ ដនថ មបទៀតដ រឬបទ?”
2. ណណន្មំ មិនបអាយបស្រ ើ
“េនុងនមជាបវជជ ណឌិតរ រ់អ្នេ (រិោន ោាយិកា/អ្ន េផត ល់បរវាដែទា ាំរខ្ភាព)
ខ្្ុាំដណនាំមិនបអាយបស្រ ើបស្ររឿងស្ររ វ ឹង េញ្ជា ឬបស្ររឿងប ៀនបផេងបទៀត ពីបស្រ ុះវាអារ៖ 1)
ាំផ្លល ខ្ួ រេាលរ រ់អ្នេដ លេាំពងលូ តោរ់ 2) ុះ ល់ ល់ ការរិេានិងការរងចាាំ និង 3)
ប្វ ើបអាយអ្ន េខាារ់បរឬមានបស្រគ្មុះថ្នេ់”
3. ការដណនាំអ្ាំពីហានិភ័យស្នការជ្ិេះ ឬដបើកោនយនត
័ បេា ង។ ខ្្ុាំបអាយ េិរចរនាជី វ ិត
“យានយនត េគ្មន រឺជាមូ លបហតរមបងស្នការាល ់រ រ់មនរេវយ
បៅអ្ន េជមង ឺរ រ់ខ្្ុាំ ទា ាំងអ្រ់គ្មន។ រូ មយេវាបៅផទ ុះ
និងពិភាេាជាមួ យនឹងឪពេមាតយ/អាណាពាាលរ រ់អ្នេ ប ើមបី បងក ើតដផនការ
ប ើេ ររវតថ ិភាព។”
4. ជ្ំរ៉ុញដលើកទឹកចិតតបអាយនិយាយស្រ បយារដ លបលើេទឹេរិតតខ្ល ួនឯង
អ្ន េមិនបស្រ ើ៖ “ស្រ រិនប ើអ្នេណាមានេ់ានរួ រអ្ន េថ្ បហតអ្វ ីានជាអ្ន េមិនផឹេបស្ររឿងស្ររ វ ឹង
ឬមិនបស្រ ើស្រារ់បស្ររឿងប ៀន បតើអ្នេនឹងនិយាយយាង ូ របមត រ?” អ្ន េបស្រ ើស្រារ់៖ “បតើការមិនបស្រ ើស្រារ់វា
មានរណរមបតត ិអ្វីខ្លុះ?”

័ រ រ់ខ្ល ួនឯង
5. ពម្ងឹងភាពបជឿជាេ់បលើរមតថ ភាពបជារជយ
“ខ្្ុាំបជឿជាេ់ថ្ អ្ន េមានរមតថ ភាពការ រមិនបអាយបស្ររឿងស្ររ វ ឹង និងបស្ររឿងប ៀនរារាាំងអ្ន េ
ពីការរបស្រមរបគ្មលបៅ រ រ់អ្នេបនុះប ើយ។”
3. ដអាយអ្ន កជ្រង ឺ កិចចសនាជ្ី េ ិត ណែលម្ងនកនញងដេបសាយ www.crafft.org/contract
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