ພາສາລາວ
[Lao]

CRAFFT+N: SBIRT ໃນໂຮງຮຽນ
ການແນະນໍາກ່ ຽວກັບບົດສະຄິ ຼ ບໃນການກວດ
ແນະນໍາກ່ ຽວກັບການກວດ
ຂ້ ອຍຢາກຖາມສອງສາມຄໍາຖາມໃນການກວດສຸຂະພາບ ກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ທາດເຫົ້ ຼ າ,
ຢາເສບຕິດ, ສານນິໂຄຕິນ ແລະ ຢາສູ ບອື່ນໆ ທ່ີ ພວກເຮົາຈະຖາມນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຊັ້ນຮຽນ
ຂອງເຈ້ົ າ.
ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງທ່ີ ຢູ ່
ຈະບ່ໍ ມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການກວດຄ້ັ ງນີ້ ທີ່ມີຂໍ້ມູ ນທ່ີ ຈະສາມາດລະບຸຕົວ
ເຈ້ົ າໄດ້ ໂດຍກົງ. ທຸກຢ່າງທ່ີ ເຈ້ົ າບອກໃຫ້ ແກ່ ຂ້ອຍ
ຈະຖືກເກັບໄວ້ ເປັນຄວາມລັບໃຫ້ ດີເທົ່າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ .
ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຈະບໍ່ມີການເກັບຮັກສາຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ເປັນຄວາມລັບ
ແມ່ ນຖ້ າບາງສ່ິ ງບາງຢ່າງທີ່ເຈ້ົ າເວົ້າ ບົ່ງບອກໃຫ້ ເຫັນວ່ າມີຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າ
ຫື ຼ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄົນອ່ື ນໃນທັນທີທັນໃດ. ນອກຈາກນ້ັ ນ, ເຈ້ົ າ, ພໍ່ແມ່ ຂອງເຈ້ົ າ ຫື ຼ
ຜູ້ ປົກຄອງຂອງເຈ້ົ າ ກໍສາມາດຂໍຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ພວກເຮົາໄດ້ ສົນທະນາໃນມ້ື ນ້ີ ໄດ້ ອີກດ້ ວຍ.
ບ່ໍ ວ່ າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາບາດກ້ າວຕ່ໍ ໄປ ໃນການໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຮ່ ວມ
ກັນ. ເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈບໍ?
ການຂໍອະນຸຍາດຖາມຄໍາຖາມ
ຄໍາຖາມເຫົ່ ຼ ານີ້ ສາມາດທ່ີ ຈະຖາມເຈ້ົ າໄດ້ ບໍ?

ພາສາລາວ
[Lao]

CRAFFT 2.1+N
SBIRT ຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນ
ພາກ A
ໃນລະຫວ່ າງ 12 ເດືອນຜ່ ານມາ, ມີຈັກມ້ື ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ :

1.
2.
3.
4.

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

# ຈໍານວນມ້ື

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.

# ຈໍານວນມື້

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.

# ຈໍານວນມື້

ໃຊ້ ອຸປະກອນສູ ບຢາ* ທ່ີ ມີສານນິໂຄຕິນ ແລະ/ຫື ຼ ລົດຊາດ ຫື ຼ ໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຢາສູ ບໃດໜືງ†?
* ເຊັ່ນ: e-cigs, mods, pod ເຊັ່ນ: JUUL ເຄື່ອງສູ ບໃຊ້ ແລ້ ວຖິ້ມໄດ້ ເຊັ່ນ: Puff Bar, vape pens ຫື ຼ e-hookahs.
†ຢາສູ ບ ຢາສູ ບຊີກາ ຊີກາສັ້ນ ກອກດູ ດ ຢາສູ ບຫຍໍ້າ ຢາສູ ບດົມ ຢາສູ ບອົມ ສານລະລາຍ ຫື ຼ ຖົງນິໂຄຕິນ.

# ຈໍານວນມື້

ຖ້ ານັກຮຽນໄດ້ ຕອບ...
“0” ສໍາລັບທຸ ກຄໍາຖາມໃນພາກ A

ຖາມຄໍາຖາມທີ່ 1 ສະເພາະໃນພາກ B
ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ , ແລ້ ວຢຸ ດ

“1” ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານັ້ນໃນຄໍາຖາມທີ່ 1,
2, ຫື ຼ 3

“1” ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານ້ັ ນ ສໍາລັບຄໍາຖາມທີ 4

ຖາມທັງໝົດ 6 ຄໍາຖາມໃນພາກ B
ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ

ຖາມທຸ ກຄໍາຖາມ 10 ຂໍ້ໃນພາກ C
ຢູ ່ ໃນໜ້ າຕໍ່ໄປ

ພາກ B

່ຶ ງ
ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ

C

ທ່ ານເຄີຍນັ່ງໃນຣົຖທີ່ຂັບໂດຍໃຜຜູ້ ໜຶ່ງ (ລວມເຖິງໂຕທ່ ານເອງ) ຊຶ່ງຢູ ່ ໃນອາລົມ “ເຄີບເຄີ້ມ” ຫື ຼ
ກໍາລັງນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາເສບຕິດບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

R
A
F
F
T

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

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

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

ທ່ ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ ອນໃນຂະນະທີ່ທ່ ານນໍາໃຊ້ ເຫົ້ ຼ າ ຫື ຼ ຢາເສບຕິດ ບໍ່?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

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

່ຶ ງ
ຂີດວົງມົນໃສ່ ຂ້ໍ ໜ

ພາກ C
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 ໆທີ່ຈະເລີກສູ 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 ບທ່ີ ແຮງບໍ?

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 ານບໍ່ໄດ້ ສູບ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບເປັນໄລຍະໜື່ງ (ຫື ຼ ໃນເວລາທີ່ທ່ ານພະຍາຍາມຢຸ ດເຊົາການໃຊ້ )…

a. ທ່ ານຮູ ້ ບໍ່ວ່ າມັນຍາກທີ່ມີສະມາທິ ເພາະວ່ າທ່ ານບໍ່ສາມາດສູ ບຢາ ຫື ຼ ໃຊ້ ຢາສູ ບບໍ?

ບ່ໍ ແມ່ ນ ແມ່ ນ

b. ທ່ ານຮູ ້ ສຶກອຸ ກອ່ັ ງຫຼາຍເພາະທ່ 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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