ແບບສອບຖາມ CRAFFT 2.1
ຕ້ ອງຕອບໂດຍຄົນເຈັບ

ກະຣຸ ນາຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດດ້ ວຍຄວາມຊ່ື ສັດ; ຄໍາຕອບຂອງທ່ ານຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ.

ໃນລະຫວ່ າງ 12 ເດືອນຜ່ ານມາ, ມີຈັກມ້ື ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ :

1.

2.

3.

ດື່ມຫຼາຍກວ່ າຈິບເທື່ອລະໜ້ ອຍສໍາລັບເຄື່ອງດື່ມປະເພດເບັຽ, ໄວນ໌, ຫື ຼ ເຄື່ອງດື່ມໃດໆ ທີ່ມີອັລກໍຮໍ ບໍ່?
ໃຫ້ ຕ່ື ມ “0” ຖ້ າວ່ າບ່ໍ ມີເລີຍ.

# ຈໍານວນມື້

ໃຊ້ ກັນຊາຕ່ າງໆ (ກັນຊາ ນໍ້າມັນ ຂີ້ເຜີ້ງ ໂດຍການສູ ບຢາ ການສູ ບຢາ ການສູ ບກອກ ຫື ຼ ສີ່ງທີ່ກີນໄດ້ ) ຫື ຼ
“ກັນຊາສັງເຄາະ” (ຕົວຢ່ າງ: “K2” ຫື ຼ “Spice”) ບໍ?ໃຫ້ ຕ່ື ມ “0” ຖ້ າວ່ າບ່ໍ ມີເລີຍ.

# ຈໍານວນມ້ື

ໃຊ້ ອັນອື່ນໃດໆກໍຕາມທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ຮູ້ສຶກມຶນເມົາ (ຕົວຢ່ າງ: ຢາທ່ີ ຜິດກົດໝາຍອື່ນ, ຢາເມັດ,
ຢາຫາຊ້ື ໄດ້ ທ່ົ ວໄປ ແລະ ສ່ິ ງຕ່ າງໆທ່ີ ເຈ້ົ າສູ ດດົມ, ສູ ບຄວັນ ຫື ຼ ດົມອາຍ ສູ ບ ຫື ຼ ສັກ) ບໍ? ໃຫ້ ຕ່ື ມ “0”
ຖ້ າວ່ າບໍ່ມີເລີຍ.

# ຈໍານວນມ້ື

ອ່ ານຄໍາແນະນໍາເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ກ່ ອນທ່ີ ຈະສືບຕ່ໍ :
• ຖ້ າທ່ ານໃສ່ “0” ໃນທຸກຊ່ ອງຂ້ າງເທິງ, ຕອບຄໍາຖາມທີ 4 ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ , ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນຢຸດ.
• ຖ້ າທ່ ານໃສ່ “1” ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ ສໍາລັບ ຄໍາຖາມທີ 1, 2, ຫື ຼ 3 ຂ້ າງເທິງ, ຕອບຄໍາຖາມທ່ີ 4-9 ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ .

່ຶ ງ
ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ
4.

ທ່ ານເຄີຍນ່ັ ງໃນຣົຖທ່ີ ຂັບໂດຍໃຜຜູ້ ໜ່ຶ ງ (ລວມເຖິງໂຕທ່ ານເອງ) ຊ່ຶ ງຢູ ່ ໃນອາລົມ “ເຄີບເຄ້ີ ມ” ຫື ຼ
ກໍາລັງນໍາໃຊ້ ເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາເສບຕິດບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

5.

ທ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດເພື່ອ ຜ່ ອນຄາຍ, ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງຮູ ້ ສຶກດີຂຶ້ນ, ຫື ຼ ໃຫ້ ເຂົ້າກັນໄດ້ ບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

6.

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

7.

ທ່ ານເຄີຍລືມສ່ິ ງຕ່ າງໆ ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ເຮັດໃນຂະນະນໍາໃຊ້ ເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

8.

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

9.

ທ່ ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ ອນໃນຂະນະທ່ີ ທ່ ານນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ໝາຍເຫດສໍາລັບເຈ້ົ າໜ້າທີ່ທາງການແພດ ແລະບັນທຶກທາງການແພດ:
ຂ້ໍ ມູ ນໃນໜ້ ານີ້ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່ າດ້ ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ ງຣັຖບານກາງ (42 CFR PART 2), ຊຶ່ງຫ້ າມການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນນີ້
ເວັ້ນແຕ່ ວ່ າຈະໄດ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດໂດຍໜັງສືຍິນຍອມພິເສດ.
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