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CRAFFT+N: SBIRT ໃນໂຮງຮຽນ 

ການແນະນໍາກ່ຽວກັບບົດສະຄິຼບໃນການກວດ 
 
 
ແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດ  
ຂ້ອຍຢາກຖາມສອງສາມຄໍາຖາມໃນການກວດສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທາດເຫ້ົຼາ, 
ຢາເສບຕິດ, ສານນິໂຄຕິນ ແລະ ຢາສູບອ່ືນໆ ທ່ີພວກເຮົາຈະຖາມນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຊ້ັນຮຽນ
ຂອງເຈ້ົາ. 
 
ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງທ່ີຢູ່ 
ຈະບ່ໍມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການກວດຄ້ັງນ້ີ ທ່ີມີຂ້ໍມູນທ່ີຈະສາມາດລະບຸຕົວ
ເຈ້ົາໄດ້ໂດຍກົງ. ທຸກຢ່າງທ່ີເຈ້ົາບອກໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍ 
ຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບໃຫ້ດີເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້. 
ເຫດຜົນໜ່ຶງທ່ີຈະບ່ໍມີການເກັບຮັກສາຂ້ໍມູນນ້ີເປັນຄວາມລັບ 
ແມ່ນຖ້າບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີເຈ້ົາເວ້ົາ ບ່ົງບອກໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງເຈ້ົາ 
ຫືຼ ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄົນອ່ືນໃນທັນທີທັນໃດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ເຈ້ົາ, ພ່ໍແມ່ຂອງເຈ້ົາ ຫືຼ 
ຜູ້ປົກຄອງຂອງເຈ້ົາ ກໍສາມາດຂໍຂ້ໍມູນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາໃນມ້ືນ້ີໄດ້ອີກດ້ວຍ. 
ບ່ໍວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາບາດກ້າວຕ່ໍໄປ ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຮ່ວມ
ກັນ. ເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈບໍ?  
 
ການຂໍອະນຸຍາດຖາມຄໍາຖາມ 
ຄໍາຖາມເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດທ່ີຈະຖາມເຈ້ົາໄດ້ບໍ? 
 
 



 
ພາສາລາວ 

 [Lao]  

  CRAFFT 2.1+N  

SBIRT ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ 

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. 

 

ຖ້ານັກຮຽນໄດ້ຕອບ... 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

 

   “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 

# 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 

 
 

ແຫ່ຼງທ່ີມາ ແລະ ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ 
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Cigarettes. JAMA Network Open, 1(6), e183535.  

© John R. Knight, MD, Boston Children’s Hospital, 2020. 
Reproduced with permission from the Center for Adolescent Behavioral Health Research (CABHRe), 

Boston Children’s Hospital. 

crafft@childrens.harvard.edu  www.crafft.org 

For more information and versions in other languages, see www.masbirt.org/schools  
 


	2_Introductory_Language_formatted_Lao
	LAO_CRAFFT_2.1+N_Intro_2022-01_SiS

