ີ່ ັ 2.0)
ແບບສອບຖາມ CRAFFT (ເວຊນ
ຕອ
້ ງຕອບໂດຍຄ ົນເຈັບ

ກະຣຸນາຕອບຄາຖາມທັງໝດ
ົ ດວ
້ ຍຄວາມຊື່ ສ ັດ; ຄາຕອບຂອງທາື່ ນຈະຖກເກັບເປັນຄວາມລ ັບ.

ົ້ ີ່ ທາີ່ ນໄດ:ົ້
ໃນລະຫວາີ່ ງ 12 ເດືອນຜາີ່ ນມາ, ມຈ ັກມືທ

1. ດືີ່ ມຫຼາຍກວາີ່ ຈິບເທືີ່ ອລະໜອ
ົ້ ຍສາລ ັບເຄືີ່ອງດືີ່ ມປະເພດເບັຽ, ໄວນ,໌ ຫຼື
ເຄືີ່ ອງດືີ່ ມໃດໆ ທີ່ ມອ ັລກຮ ບີ່ ? ໃຫຕ
ື “0” ຖາົ້ ວາີ່ ບີ່ ມເລຍ.
ົ້ ີ່ ມ

2. ນາໃຊ ົ້ ກ ັນຊາ ໃດໆ (ກ ັນຊາ (pot), ໃບກ ັນຊາ (weed), ກ ັນຊາ (hash),
ຫຼືໃນອາຫານ) ຫຼື “ກ ັນຊາສ ັງເຄາະ” (ເຊັີ່ ນ “K2” ຫຼື “Spice”) ບີ່ ? ໃຫຕ
ື “0”
ົ້ ີ່ ມ
ຖາົ້ ວາີ່ ບີ່ ມເລຍ.

# ຈານວນມ ້

# ຈານວນມ ້

ົ້ (ເຊັີ່ ນ ຢາເສບຕິດຜິດກດໝາຍ,
3. ນາໃຊ ົ້ ສິີ່ ງອືີ່ ນໃດເພືີ່ ອຊວີ່ ຍໃຫຮົ້ ສ
ູົ້ ກ
ຶ ເຄບເຄມ
ີ່ ັ ແພດ ຫຼື ຢາຕາມຮາົ້ ນຂາຍຢາ, ແລະສິີ່ ງຕາີ່ ງໆ ຊຶີ່ ງທາີ່ ນໃຊດ
ຢາຕາມໃບສງ
ົ້ ມ
ຫຼື “ສູດດມ”) ບີ່ ? ໃຫຕ
ື “0” ຖາົ້ ວາີ່ ບີ່ ມເລຍ.
ົ້ ີ່ ມ

# ຈານວນມ ້

ົ້ ອ
ອາີ່ ນຄາແນະນາເຫຼີ່ ານກ
ີ່ ນຕອບຕີ່ ໄປ:


ຖາ້ ວາື່ ທາື່ ນຕື່ ມ “0” ໃນທຸກຄາຖາມຂາ້ ງເທີງນີ,້ ໃຫຕ
ັ ້ ຢຸດ.
້ ອບຄາຖາມຂ້ 4, ຈາກນນກ



ຖາ້ ວາື່ ທາື່ ນຕື່ ມ “1” ຫ ຫາຍກວາື່ ນນໃນຂ
ໃ້ ດໆ ຂາ້ ງເທີງນີ,້ ໃຫຕ
ັ້
້ ອບຄາຖາມຂ້ 4-9.

ບື່ ແມນ
ື່
້ ”
4. ທາື່ ນເຄີຍນງື່ ັ ໃນຣ ົຖທີື່ຂ ັບໂດຍໃຜຜໜ
້ ື່ ງ (ລວມເຖິງໂຕທາື່ ນເອງ) ຊື່ ງຢໃື່ ນອາລ ົມ “ເຄີບເຄີມ
ຫ ກາລ ັງນາໃຊເ້ ຫ້ົ າ ຫ ໃຊຢ
້ າເສບຕິດບື່ ?
້ , ຫ
5. ທາື່ ນເຄີຍໃຊເ້ ຫ້ົາ ຫ ຢາເສບຕິດເພື່ ອ ຜອ
ື່ ນຄາຍ, ເຮັດໃຫຕ
້ ົນເອງຮສ
້ ກດີຂນ
ໃຫເ້ ຂົ້າກ ັນໄດ ້ ບື່ ?

ແມນ
ື່

 
 

6. ທາື່ ນເຄີຍໃຊເ້ ຫ້ົາ ຫ ຢາເສບຕິດໃນຂະນະທາື່ ນຢຕ
ື່ າມລາພ ັງ, ຫ ຢຜ
ື່ ດ
້ ຽວ ບື່ ?

 

7. ທາີ່ ນເຄຍລືມສິີ່ ງຕາີ່ ງໆ ທີ່ ທາີ່ ນໄດເົ້ ຮັດໃນຂະນະນາໃຊເົ້ ຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ ບີ່ ?

 

8. ຄອບຄວ ຫຼື ໝູເີ່ ພືີ່ ອນຂອງທາີ່ ນເຄຍບອກທາີ່ ນບີ່ ວາີ່ ທາີ່ ນຄວນຫຼຼຸດຜອ
ີ່ ນການດືີ່ ມເຫຼົ້ າ ຫຼື ໃຊ ົ້

 

ຢາເສບຕິດ?

9. ທາີ່ ນເຄຍມບ ັນຫາເດືອດຮອົ້ ນໃນຂະນະທີ່ ທາີ່ ນນາໃຊເົ້ ຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ ບີ່ ?

 

ໝາຍເຫດສາລ ັບເຈາົ້ ໜາົ້ ທີ່ ທາງການແພດ ແລະບ ັນທຶກທາງການແພດ:
ົ້ ມນໄດ
ົ້ ນ
ຂົ້ມນ
ູ ໃນໜົ້ານແ
ຮ
ູ ນ ົ້
ີ່
ົ້ ັບການປກປົ້ອງໂດຍກດລະບຽບພິເສດວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການຮ ັກສາຄວາມລ ັບແຫງ
ີ່ ຣ ັຖບານກາງ (42 CFR Part 2), ຊຶີ່ ງຫາົ້ ມການເປດເຜຍຂມ
ົ້ ນ
ເວັົ້ນແຕວ
ູ ທາງການແພດແມນ
ີ່ າີ່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບການອະນຸຍາດໂດຍໜ ັງສືຍິນຍອມພິເສດ. ການອະນຸຍາດທີ່ ວໄປສາລ ັບການເປດເຜຍຂມ
ີ່ ບີ່ ພຽງພ.

© John R. Knight, MD, Boston Children’s Hospital, 2016.
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