CRAFFT 2.1

ພາກ A
ໃນລະຫວ່ າງ 12 ເດືອນຜ່ ານມາ, ມີຈັກມ້ື ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ :
ດ່ື ມຫຼາຍກວ່ າຈິບເທ່ື ອລະໜ້ ອຍສໍາລັບເຄ່ື ອງດ່ື ມປະເພດເບັຽ, ໄວນ໌, ຫື ຼ ເຄ່ື ອງດ່ື ມໃດໆ
ທີ່ມີອັລກໍຮໍ ບໍ່? ໃຫ້ ຕື່ມ “0” ຖ້ າວ່ າບໍ່ມີເລີຍ.

1.

# ຈໍານວນມື້

ໃຊ້ ກັນຊາຕ່ າງໆ (ກັນຊາ ນ້ໍ າມັນ ຂ້ີ ເຜ້ີ ງ ໂດຍການສູ ບຢາ ການສູ ບຢາ ການສູ ບກອກ ຫື ຼ ສ່ີ ງທ່ີ ກີນໄດ້ )
ຫື ຼ “ກັນຊາສັງເຄາະ” (ຕົວຢ່ າງ: “K2” ຫື ຼ “Spice”) ບໍ?ໃຫ້ ຕື່ມ “0” ຖ້ າວ່ າບໍ່ມີເລີຍ.

2.

# ຈໍານວນມື້

ໃຊ້ ອັນອື່ນໃດໆກໍຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ ຮູ້ສຶກມຶນເມົາ (ຕົວຢ່ າງ: ຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນ, ຢາເມັດ,
ຢາຫາຊື້ໄດ້ ທົ່ວໄປ ແລະ ສ່ິ ງຕ່ າງໆທ່ີ ເຈົ້າສູ ດດົມ, ສູ ບຄວັນ ຫື ຼ ດົມອາຍ ສູ ບ ຫື ຼ ສັກ) ບໍ? ໃຫ້ ຕື່ມ
“0” ຖ້ າວ່ າບ່ໍ ມີເລີຍ.

3.

# ຈໍານວນມື້

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ແມ່ ນ
ຖາມຄໍາຖາມທ່ີ 1 ສະເພາະໃນພາກ B ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ ,
ແລ້ ວຢຸດ

ຖາມທັງໝ
ົ ດ 6 ຄໍາຖາມໃນພາກ B ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ

ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ
ຶ່ ງ

ພາກ B

C

ທ່ ານເຄີຍນ່ັ ງໃນຣົຖທ່ີ ຂັບໂດຍໃຜຜູ້ ໜ່ຶ ງ (ລວມເຖິງໂຕທ່ ານເອງ) ຊ່ຶ ງຢູ ່ ໃນອາລົມ “ເຄີບເຄ້ີ ມ” ຫື ຼ
ກໍາລັງນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາເສບຕິດບໍ່?
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ທ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດເພື່ອ ຜ່ ອນຄາຍ, ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງຮູ ້ ສຶກດີຂ້ຶ ນ, ຫື ຼ ໃຫ້ ເຂົ້າກັນໄດ້ ບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ທ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດໃນຂະນະທ່ ານຢູ ່ ຕາມລໍາພັງ, ຫື ຼ ຢູ ່ ຜູ້ ດຽວ ບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ທ່ ານເຄີຍລືມສິ່ງຕ່ າງໆ ທີ່ທ່ ານໄດ້ ເຮັດໃນຂະນະນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

T

ທ່ ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ ອນໃນຂະນະທີ່ທ່ ານນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບໍ່?

ຄອບຄົວ ຫື ຼ ໝູ່ ເພ່ື ອນຂອງທ່ ານເຄີຍບອກທ່ ານບ່ໍ ວ່ າ ທ່ ານຄວນຫຼຸດຜ່ ອນການດ່ື ມເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາເສບ
ຕິດ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ
ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ເບ່ິ ງໜ້ າທ່ີ 2 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີ ມເຕີມ.
ໝາຍເຫດສໍາລັບເຈົ້າໜ້ າທ່ີ ທາງການແພດ ແລະບັນທຶກທາງການແພດ:

ຂ້ໍ ມູ ນໃນໜ້ ານີ້ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່ າດ້ ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ ງຣັຖບານກາງ (42 CFR Part 2), ຊ່ຶ ງຫ້ າມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນນີ້ ເວັ້ນແຕ່ ວ່ າຈະໄດ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດໂດຍໜັງສືຍິນຍອມພິເສດ.

ການຕີລາຄາຄະແນນ CRAFFT
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ ານການໃຊ້ ສານເສບຕິດ DSM-5 ໂດຍຄະແນນ CRAFFT
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*ແຫຼ່ງຂໍ້ມູ ນ: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cut-points and
DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376–80.
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