
 
  CRAFFT 2.1+N 

 

 
ພາກ A  

ໃນລະຫວ່າງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ມີຈັກມ້ືທ່ີທ່ານໄດ້:  

1. ດ່ືມຫຼາຍກວ່າຈິບເທ່ືອລະໜ້ອຍສໍາລັບເຄ່ືອງດ່ືມປະເພດເບັຽ, ໄວນ໌, ຫືຼ ເຄ່ືອງດ່ືມໃດໆ ທ່ີມີອັລກໍຮໍ ບ່ໍ?  
ໃຫ້ຕ່ືມ “0” ຖ້າວ່າບ່ໍມີເລີຍ. 

 

2.  ໃຊ້ກັນຊາຕ່າງໆ (ກັນຊາ ນ້ໍາມັນ ຂ້ີເຜ້ີງ ໂດຍການສູບຢາ ການສູບຢາ ການສູບກອກ ຫືຼ ສ່ີງທ່ີກີນໄດ້) ຫືຼ 
“ກັນຊາສັງເຄາະ” (ຕົວຢ່າງ: “K2” ຫືຼ “Spice”) ບໍ?ໃຫ້ຕ່ືມ “0” ຖ້າວ່າບ່ໍມີເລີຍ. 

 

3. 
ໃຊ້ອັນອ່ືນໃດໆກໍຕາມທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກມຶນເມົາ (ຕົວຢ່າງ: ຢາທ່ີຜິດກົດໝາຍອ່ືນ, ຢາເມັດ, 
ຢາຫາຊ້ືໄດ້ທ່ົວໄປ ແລະ ສ່ິງຕ່າງໆທ່ີເຈ້ົາສູດດົມ, ສູບຄວັນ ຫືຼ ດົມອາຍ ສູບ ຫືຼ ສັກ) ບໍ?�ໃຫ້ຕ່ືມ “0” 
ຖ້າວ່າບ່ໍມີເລີຍ. 

 

4. 
ໃຊ້ອຸປະກອນສູບຢາ* ທ່ີມີສານນິໂຄຕິນ ແລະ/ຫືຼ ລົດຊາດ ຫືຼ ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາສູບໃດໜືງ†?  
* ເຊ່ັນ: e-cigs, mods, pod ເຊ່ັນ: JUUL ເຄ່ືອງສູບໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມໄດ້ ເຊ່ັນ: Puff Bar, vape pens ຫືຼ e-hookahs.  

†ຢາສູບ ຢາສູບຊີກາ ຊີກາສ້ັນ ກອກດູດ ຢາສູບຫຍ້ໍາ ຢາສູບດົມ ຢາສູບອົມ ສານລະລາຍ ຫືຼ ຖົງນິໂຄຕິນ. 

 

ຖ້າຄົນເຈັບຕອບວ່າ… 
 
 
 
 
 
 
 

ພາກ B ຂີດວົງມົນໃສ່ຂ້ໍໜ່ຶງ 

C ທ່ານເຄີຍນ່ັງໃນຣົຖທ່ີຂັບໂດຍໃຜຜູ້ໜ່ຶງ (ລວມເຖິງໂຕທ່ານເອງ) ຊ່ຶງຢູ່ໃນອາລົມ “ເຄີບເຄ້ີມ” ຫືຼ 
ກໍາລັງນໍາໃຊ້ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາເສບຕິດບ່ໍ? 

ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

R  ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາເສບຕິດເພ່ືອ ຜ່ອນຄາຍ, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮູ້ສຶກດີຂ້ຶນ, ຫືຼ ໃຫ້ເຂ້ົາກັນໄດ້ ບ່ໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

A ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາເສບຕິດໃນຂະນະທ່ານຢູ່ຕາມລໍາພັງ, ຫືຼ ຢູ່ຜູ້ດຽວ ບ່ໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

F ທ່ານເຄີຍລືມສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີທ່ານໄດ້ເຮັດໃນຂະນະນໍາໃຊ້ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາເສບຕິດ ບ່ໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

F ຄອບຄົວ ຫືຼ ໝູ່ເພ່ືອນຂອງທ່ານເຄີຍບອກທ່ານບ່ໍວ່າ ທ່ານຄວນຫຸຼດຜ່ອນການດ່ືມເຫ້ົຼາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາເສບຕິດ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

T ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ອນໃນຂະນະທ່ີທ່ານນໍາໃຊ້ເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາເສບຕິດ ບ່ໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

 
ເບ່ິງໜ້າທ່ີ 3 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີມເຕີມ. 

 

   “0” ສໍາລັບທຸກຄໍາຖາມໃນພາກ A “1” ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນໃນຄໍາຖາມທ່ີ 1, 
2, ຫືຼ 3 

“1” ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ສໍາລັບຄໍາຖາມທີ 4 

ຖາມທຸກຄໍາຖາມ 10 ຂ້ໍໃນພາກ C 
ຢູ່ໃນໜ້າຕ່ໍໄປ 

ຖາມທັງໝົດ 6 ຄໍາຖາມໃນພາກ B 
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ 

ຖາມຄໍາຖາມທ່ີ 1 ສະເພາະໃນພາກ B 
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ, ແລ້ວຢຸດ 

ໝາຍເຫດສໍາລັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີທາງການແພດ ແລະບັນທຶກທາງການແພດ: 
ຂ້ໍມູນໃນໜ້ານ້ີແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ງຣັຖບານກາງ (42 CFR Part 2), ຊ່ຶງຫ້າມການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນນ້ີ ເວ້ັນແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍໜັງສືຍິນຍອມພິເສດ. 

 

# ຈໍານວນມ້ື 
 

# ຈໍານວນມ້ື 
 

# ຈໍານວນມ້ື 
 

# ຈໍານວນມ້ື 
 



 
ຄໍາຖາມຕ່ໍໄປນ້ີຖາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຸປະກອນສູບຂອງທ່ານ ທ່ີມີສານນິໂຄຕີນ ແລະ/ຫືຼລົດຊາດ, ຫືຼ 
ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາສູບໃດໜ່ືງ. ຂີດວົງມົນໃສ່ຄໍາຕອບຂອງທ່ານ ສໍາລັບແຕ່ລະຄໍາຖາມ. 

ພາກ C ຂີດວົງມົນໃສ່ຂ້ໍໜ່ຶງ 

1. ທ່ານເຄີຍພະຍາຍາມທ່ີຈະເລີກສູບຢາ ແຕ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

2. ດຽວນ້ີທ່ານສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບບໍ ເພາະວ່າມັນຍາກແທ້ໆທ່ີຈະເລີກສູບຢາ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

3. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກຄືກັບວ່າທ່ານຕິດກັບການສູບຢາ ຫືຼ ຢາສູບບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

4. ທ່ານເຄີຍມີການສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບທ່ີແຮງບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

5. ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງການຢາກສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບແທ້ໆບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

6. ມັນຍາກບໍ ທ່ີຈະບ່ໍຈາກການສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບຢູ່ໃນສະຖ່ານທ່ີທ່ີທ່ານບ່ໍຄວນສູບ ເຊ່ັນໂຮງຮຽນ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

7. ເມ່ືອທ່ານບ່ໍໄດ້ສູບ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບເປັນໄລຍະໜ່ືງ (ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີທ່ານພະຍາຍາມຢຸດເຊົາການໃຊ້)… 

a. ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າມັນຍາກທ່ີມີສະມາທິ ເພາະວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

b. ທ່ານຮູ້ສຶກອຸກອ່ັງຫຼາຍເພາະທ່ານບ່ໍສາມາດສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບໄດ້ບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

c. ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຍ່ິງ ຫືຼ ຕ້ອງການຢາກທ່ີຈະສູບຢາ ຫືຼ ໃຊ້ຢາສູບບໍ? ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

d. 
ທ່ານຮູ້ສຶກກັງວົນ, ບ່ໍສະບາຍໃຈ ຫືຼ ກັງວົນໃຈບໍເພາະວ່າທ່ານບ່ໍສາມາດສູບຢາ ຫືຼ 
ໃຊ້ຢາສູບບໍ? 

ບ່ໍແມ່ນ ແມ່ນ 

 
ຄໍາຕອບແມ່ນ ສໍາລັບໜ່ຶງຂ້ໍ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນຫາທ່ີຮ້າຍແຮງ 

ກັບສານນິໂຄຕິນທ່ີຕ້ອງການປະເມີນຜົນເພ່ີມເຕີມ. ເບ່ິງໜ້າທ່ີ 3 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພ່ີມເຕີມ. 
 

 
  

*ເອກະສານອ້າງອີງ  
Wheeler, K. C., Fletcher, K. E., Wellman, R. J., & DiFranza, J. R. (2004). Screening adolescents for nicotine dependence: the Hooked On 
Nicotine Checklist. J Adolesc Health, 35(3), 225–230; 

McKelvey, K., Baiocchi, M., & Halpern-Felsher, B. (2018). Adolescents’ and Young Adults’ Use and Perceptions of Pod-Based Electronic 
Cigarettes. JAMA Network Open, 1(6), e183535.  

ໝາຍເຫດສໍາລັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີທາງການແພດ ແລະບັນທຶກທາງການແພດ: 
ຂ້ໍມູນໃນໜ້ານ້ີແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ງຣັຖບານກາງ (42 CFR Part 2), ຊ່ຶງຫ້າມການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນນ້ີ ເວ້ັນແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍໜັງສືຍິນຍອມພິເສດ. 

 



 

 

 
 
 
 
 

ການຕີລາຄາຄະແນນ CRAFFT 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການໃຊ້ສານເສບຕິດ DSM-5 ໂດຍຄະແນນ CRAFFT 

 
 
 

*ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: 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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