ແບບສອບຖາມ CRAFFT 2.1+N
ຕ້ ອງຕອບໂດຍຄົນເຈັບ

ກະຣຸ ນາຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດດ້ ວຍຄວາມຊື່ສັດ; ຄໍາຕອບຂອງທ່ ານຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ.

ໃນລະຫວ່ າງ 12 ເດືອນຜ່ ານມາ, ມີຈັກມ້ື ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ :

1.

2.

3.

ດ່ື ມຫຼາຍກວ່ າຈິບເທ່ື ອລະໜ້ ອຍສໍາລັບເຄ່ື ອງດ່ື ມປະເພດເບັຽ, ໄວນ໌, ຫື ຼ ເຄ່ື ອງດ່ື ມໃດໆ ທ່ີ ມີອັລກໍຮໍ ບ່ໍ ?
ໃຫ້ ຕື່ມ “0” ຖ້ າວ່ າບໍ່ມີເລີຍ.

# 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.

# 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.

# ຈໍານວນມື້

ໃຊ້ ອຸປະກອນສູ ບຢາ* ທ່ີ ມີສານນິໂຄຕິນ ແລະ/ຫື ຼ ລົດຊາດ ຫື ຼ ໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຢາສູ ບໃດໜືງ†?

4.

* ເຊ່ັ ນ: e-cigs, mods, pod ເຊ່ັ ນ: JUUL ເຄ່ື ອງສູ ບໃຊ້ ແລ້ ວຖ້ິ ມໄດ້ ເຊ່ັ ນ: Puff Bar, vape pens ຫື ຼ e-hookahs.
†ຢາສູ ບ ຢາສູ ບຊີກາ ຊີກາສ້ັ ນ ກອກດູ ດ ຢາສູ ບຫຍ້ໍ າ ຢາສູ ບດົມ ຢາສູ ບອົມ ສານລະລາຍ ຫື ຼ ຖົງນິໂຄຕິນ.

# ຈໍານວນມ້ື

ອ່ ານຄໍາແນະນໍາເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ກ່ ອນທ່ີ ຈະສືບຕ່ໍ :
• ຖ້ າທ່ ານໃສ່ “0” ໃນທຸກຊ່ ອງຂ້ າງເທິງ, ຕອບຄໍາຖາມທີ 5 ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ , ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນຢຸດ.
• ຖ້ າທ່ ານໃສ່ “1” ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ ສໍາລັບ ຄໍາຖາມທີ 1, 2, ຫື ຼ 3 ຂ້ າງເທິງ, ຕອບຄໍາຖາມທ່ີ 5-10 ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ .
• ຖ້ າທ່ ານໃສ່ “1” ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ ສໍາລັບ ຄໍາຖາມທີ 4 ຂ້ າງເທິງ, ຕອບ ຄໍາຖາມທັງໝົດໃນໜ້ າເຈ້ ຍດ້ ານຫັ ຼ ງ.

ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ
ຶ່ ງ
5.

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

6.

ທ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດເພ່ື ອ ຜ່ ອນຄາຍ, ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງຮູ ້ ສຶກດີຂ້ຶ ນ, ຫື ຼ ໃຫ້ ເຂ້ົ າກັນໄດ້ ບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

7.

ທ່ ານເຄີຍໃຊ້ ເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດໃນຂະນະທ່ ານຢູ ່ ຕາມລໍາພັງ, ຫື ຼ ຢູ ່ ຜູ້ ດຽວ ບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

8.

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

9.

ຄອບຄົວ ຫື ຼ ໝູ່ ເພື່ອນຂອງທ່ ານເຄີຍບອກທ່ ານບໍ່ວ່ າ ທ່ ານຄວນຫຼຸດຜ່ ອນການດື່ມເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາເສບຕິດ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

10.

ທ່ ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ ອນໃນຂະນະທ່ີ ທ່ ານນໍາໃຊ້ ເຫ້ົ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບ່ໍ ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ໝາຍເຫດສໍາລັບເຈ້ົ າໜ້າທີ່ທາງການແພດ ແລະບັນທຶກທາງການແພດ:
ຂ້ໍ ມູ ນໃນໜ້ ານ້ີ ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່ າດ້ ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ ງຣັຖບານກາງ (42 CFR PART 2), ຊ່ຶ ງຫ້ າມການເປີດເຜີຍຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ
ເວັ້ນແຕ່ ວ່ າຈະໄດ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດໂດຍໜັງສືຍິນຍອມພິເສດ.

ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ຖາມກ່ ຽວກັບການໃຊ້ ອຸປະກອນສູ ບຂອງທ່ ານ ທີ່ມີສານນິໂຄຕີນ ແລະ/ຫື ຼ ລົດຊາດ,
ການນໍາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຢາສູ ບໃດໜື່ງ. ຂີດວົງມົນໃສ່ ຄໍາຕອບຂອງທ່ ານ ສໍາລັບແຕ່ ລະຄໍາຖາມ.

ຫື ຼ

ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ
ຶ່ ງ
1.

ທ່ ານເຄີຍພະຍາຍາມທ່ີ ຈະເລີກສູ ບຢາ ແຕ່ ບ່ໍ ສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

2.

ດຽວນ້ີ ທ່ ານສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບບໍ ເພາະວ່ າມັນຍາກແທ້ ໆທ່ີ ຈະເລີກສູ ບຢາ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

3.

ທ່ ານເຄີຍຮູ ້ ສຶກຄືກັບວ່ າທ່ ານຕິດກັບການສູ ບຢາ ຫື ຼ ຢາສູ ບບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

4.

ທ່ ານເຄີຍມີການສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບທີ່ແຮງບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

5.

ທ່ ານເຄີຍຮູ ້ ສຶກວ່ າທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງການຢາກສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບແທ້ ໆບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

6.

ມັນຍາກບໍ ທ່ີ ຈະບ່ໍ ຈາກການສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບຢູ ່ ໃນສະຖ່ ານທ່ີ ທ່ີ ທ່ ານບ່ໍ ຄວນສູ ບ ເຊ່ັ ນໂຮງຮຽນ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

7.

ເມ່ື ອທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ສູບ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບເປັນໄລຍະໜ່ື ງ (ຫື ຼ ໃນເວລາທ່ີ ທ່ ານພະຍາຍາມຢຸ ດເຊົາການໃຊ້ )…
a. ທ່ ານຮູ ້ ບໍ່ວ່ າມັນຍາກທີ່ມີສະມາທິ ເພາະວ່ າທ່ ານບໍ່ສາມາດສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

b. ທ່ ານຮູ ້ ສຶກອຸ ກອັ່ງຫຼາຍເພາະທ່ ານບໍ່ສາມາດສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບໄດ້ ບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

c. ທ່ ານຮູ ້ ສຶກວ່ າມີຄວາມຕ້ ອງການຢ່ າງຍ່ິ ງ ຫື ຼ ຕ້ ອງການຢາກທ່ີ ຈະສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

d. ທ່ ານຮູ ້ ສຶກກັງວົນ, ບ່ໍ ສະບາຍໃຈ ຫື ຼ ກັງວົນໃຈບໍເພາະວ່ າທ່ ານບ່ໍ ສາມາດສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ
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