
ក្រមងសំណួរបស់ CRAFFT (កំែណថ� ីII)  
សួរ�� ល់េ�យេវជ�បណ� ិត 

 

 �ប់េផ�ើម ៖ “ខ� � ំនឹងសួរេ�ក-អ�ក ពីរ-បីសំណួរែដលខ� �សួំរអ�កជម�រឺបស់ខ� ��ំងំអស ់។ សូមេម�� ្រ�ប់ឱ្យ្រតង់ ។ 
ខ� � ំនឹងរក�ចេម� ើយរបស់េ�ក-អ�ក��រស�� ត់ ។ 

   
ែផ�ក A 
 

  

ក� �ងរយៈេពល ១២ ែខកន�ងេ�េនះ េតើេ�ក-អ�ក�នេធ� ើទេង�ើ�ងេ្រ�មរយៈេពលប៉ុ�� នៃថ�៖  

1. ទទួល�ន្រ�េបៀរ ្រ� ឬេ្រគ�ង្រសវ �ង�មួយេ្រចើន�ងពីរ-បីេ្រកប? សូមសរេសរ “0” ្របសិនេបើ�� ន។ 
     

2. េ្របើ្រ�ស់ក�� �មួយ (ឧ�ហរណ៍ ផត ក�� �្របេភទស� ឹកស� �ត េ្របង ឬជ័រទឹកទន់បុិះៗេ�យជក់ 
ជក់បង� �យ ឬ�ក់ក� �ង��រ) ឬ "ក�� សំេ�គ" (ឧ�ហរណ៍ "K2" ឬ " Spice ")? សូមសរេសរ “0” 
្របសិនេបើ�� ន។ 

   

3. េ្របើ្រ�ស់អ� ីមួយេផ្សងេទៀតេដើម្ីបទទួល�ននូវ�រម�ណ៍ដល់កំពូល (ឧ�ហរណ៍ 
ឱសថខុសច�ប់ដៃទេទៀត ឱសថមិន្រត�វ�រេវជ�ប��  និងរបស់ែដលអ�កហិត ឬ ហឺត 
ឬជក់បង� �យ)? សូមសរេសរ “0” ្របសិនេបើ�� ន។ 

   

 

េតើអ�កជម� ឺ�នេឆ� ើយ� “0” ស្រ�ប់សំណួរ�ងំអស់ក� �ងែផ�កA ែដរឬេទ? 

�ទ/�ស៎  េទ  

  

សួរសំណួរ CAR ែតប៉ុេ�� ះ រចួឈប ់ សួរសំណួរ *CRAFFT �ងំ៦សណួំរ�ងំអស�់ងេ្រ�ម 
   
ែផ�ក B េទ �ទ

/�ស ៎

C េតើេ�ក-អ�ក�� ប់ជិះក� �ង�នែដលេបើកេ�យអ�ក��� ក់ (រមួ�ងំខ� �នអ�ក) ែដល្រសវ �ង 
ឬេទើបែតទទួល�ន េ្រគ�ង្រសវ �ង ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�នែដរឬេទ?   

R េតើេ�ក-អ�ក�� ប់ទទួល�នេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន េដើម្ីបបន� �រ�រម�ណ៍ 
េធ� ើឱ្យ�ន�រម�ណ៍ល�  ចំេ�ះខ� �នឯង ឬឱ្យចូលនឹងេគចុះែដរឬេទ?   

A េតើេ�ក-អ�ក�� ប់ទទួល�នេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន ខណៈែដលេ�ក-
អ�កេ�ែតឯង ឬែត�� ក់ឯង ែដរឬេទ?   

F េតើេ�ក-អ�ក�� ប់េភ�ចទេង� ើែដលេ�ក-អ�ក�នេធ� ើ ខណៈែដលទទួល�នេ្រគ�ង្រសវ �ង 
ឬេ្របើ្រ�ស់ េ្រគ�ងេញ�ន ែដរឬេទ?   

F េតើ្រគ��ររបស់េ�ក-អ�ក ឬក៏មិត�ភក� ិ�� ប់្រ�ប់អ�ក� 
អ�កគួរែត�ត់បន�យ�រទទួល�នេ្រគ�ង្រសវ �ង ឬេ្របើ្រ�ស់ េ្រគ�ងេញ�នែដរឬេទ?   

T េតើេ�ក-អ�ក�� ប់បង�ប�� ធ�ន់ធ�រែដរឬេទ ខណៈែដលេ�ក-អ�កទទួលេ្រគ�ង្រសវ �ង 
ឬេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន?   

*ចេម� ើយ�ទ/�ស៎�ប់ពីពីរេឡើងេ�ប�� ញ��នប�� ធ�ន់ធ�រ និង្រត�វ�រ�យតៃម�បែន�មេទៀត។ 
សូមេមើលទំព័រ�ងេ្រ�យស្រ�ប់េសចក� ីែណ�ំបែន�ម 

 
  

កំណត់ស�� ល់ ស្រ�បប់ុគ�លិកគ�នីកិ និងកំណត់្រ�សខុ�ព៖ 
ព័ត៌�នែដលេគ�នកត់្រ�ក� �ងទំពរ័េនះ ្រត�វ�ន�រ�រេ�យច�ប់រក��ពស�� ត់ពេិសសរបស់រ�� ភិ�លសហព័ន�  (42 CFR ែផ�កទី2 ) ែដល�ម�ត់ 

�រែចក�យព័ត៌�នេនះ លុះ្រ�ែត�ន�រអនុ�� ត��យលក�ណ៍អក្សរ ។ �រអនុ�� តទូេ�ៃន�រែចករ�ែលកព័ត៌�នេវជ���ស� មិន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ 
េហតុផលេនះេឡើយ។ 

ចំនួនៃថ� 

ចំនួនៃថ� 

ចំនួនៃថ� 



 

 
1. ប�� ញអ�កជម� ឺរបស់អ�ក អំពីពិន� �របស�់ត់េ�េលើ្រ�ហ� េនះ 

រចួពិ�ក�អំពីក្រមិត�និភ័យៃន�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុមិន្រតឹម្រត�វ។ 
 

          �គរយៃនអ�កេ្របើ្រ�ស់�រ�តុមិន្រតឹម្រត�វ �មពិន� � CRAFFT*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. េ្របើ្រ�ស់ចណុំចនិ�យ�ងំេនះស្រ�ប�់រផ�លេ់�បល�៉់ងសេង�ប 
 

1. ពិនិត្យ លទ�ផលៃនបទស�� សន៍�រេឡើងវ �ញ 
ស្រ�ប់ចេម� ើយ �ទ/�ស៎និមួយៗ៖ “េតើអ�ក�ច្រ�ប់ខ� � ំបែន�មេទៀតែដរឬេទ?” 

 2. ែណ� ំមិនេ�យេ្របើ 
“ក� �ង�ម�េវជ�បណ� ិតរបស់អ�ក (គិ�នុប�� យិ�/អ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ព) 
ខ� � ំែណ�ំមិនេ�យេ្របើេ្រគ�ង្រសវ �ង ក��  ឬេ្រគ�ងេញ�នេផ្សងេទៀត ពីេ្រ�ះ��ច៖ 1) 
បំ�� ញខួរក�លរបស់អ�កែដលកំពុងលូត�ស់ 2) ប៉ះ�ល់ដល់ �រសិក�នងិ�រចង�ំ និង 3) 
េធ� ើេ�យអ�ក�� ស់េគឬ�នេ្រ�ះ�� ក់” 

 3. �រែណ�ំអំពី�និភ័យៃន�រជិះ ឬេបើក�នយន�  
“�នយន�បុក��  គឺ�មូលេហតុចម្បងៃន�រ�� ប់របស់មនុស្សវ �យេក�ង។ ខ� � ំេ�យ កិច�សន�ជីវ �ត 
េ�អ�កជម� ឺរបស់ខ� � ំ �ងំអស់�� ។ សូមយក�េ�ផ�ះ 
និងពិ�ក��មួយនឹងឪពុក�� យ/��ព��លរបស់អ�ក េដើម្ីបបេង� ើតែផន�រ 
េបើកបរសុវត� ិ�ព។” 

 
4. ជំរុញេលើកទឹកចិត�េ�យនិ�យ្របេ�គែដលេលើកទឹកចិត�ខ� �នឯង  

អ�កមិនេ្របើ៖ “្របសិនេបើអ�ក��� ក់�នសួរអ�ក� េហតុអ� ី�ន�អ�កមិនផឹកេ្រគ�ង្រសវ �ង 
ឬមិនេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន េតើអ�កនឹងនិ�យ�៉ងដូចេម�ច?” អ�កេ្របើ្រ�ស់៖ “េតើ�រមិនេ្របើ្រ�ស់� 
�នគុណសម្បត� ិអ� ីខ� ះ?” 

 5. ព្រងឹង�ពេជឿ�ក់េលើសមត��ពេ�គជយ័របស់ខ� �នឯង  
“ខ� � ំេជឿ�ក់� អ�ក�នសមត��ព�រ�រមិនេ�យេ្រគ�ង្រសវ �ង និងេ្រគ�ងេញ�ន��ងំអ�ក 
ពី�រសេ្រមចេ�លេ� របស់អ�កេ�ះេឡើយ។” 

 
 

3. េ�យអ�កជម� ឺ កចិ�សន�ជីវ �ត ែដល�នក� �ងេវប�យ www.crafft.org/contract 
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�នផលិតេឡើងវ �ញេ�យ�ន�រអនុ�� តពីមជ្ឈមណ� ល្រ�វ្រ�វ�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុខុសេលើយុវជន (Center for Adolescent Substance Abuse 
Research) CeASAR, Boston Children’s Hospital Boston. 

(617) 355-5433   www.ceasar.org 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម និងកំែណែ្របសរេសរ���រេផ្សង សូមេមើល www.ceasar.org 
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