The CRAFFT အင္တာဗ်ဴး (ဗားရွင္း ၂)
ဆရာမွ ႏွတ္အားျဖင့္ ၾကီးၾကပ္ပါမည္

အစ- “ကြၽႏု္ပ္သင့္အား လူနာတိုင္းကိုေမးေသာ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ ေမးပါမည္။ ေက်းဇူးျပဴ႕၍ ရိုးသားစြာေျဖပါ။ ကြၽႏု္ပ္သင့္

အေျဖမ်ားကို လ်ွိဳ႕ဝွက္ထားပါမည္။”

အပိုင္း က
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂လအတြင္း၊ သင္ဘယ္ႏွစ္ရက္ ၁၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္ ႏွွင့္ အျခား အရက္ပါေသာ အရည္ တစ္တ႕ို ႏွစ္တ႕ို ထက္ပို၍ ေသာက္ပါသလဲ?
မေသာက္ခဲ့လွ်င္ "0" လို႕ေျဖပါ။

ရက္ေပါင္း

၂၊ မည္သည့္ ေဆးေျခာက္ (pot, weed, hash, သို႕ အစားအစာထဲ) သို႕ "ေဆးေျခာက္
အတု" (“K2” သို႕ “Spice” ကဲ့သို႕) သုံးခဲ့ပါသလဲ? မသုံးခဲ့လွ်င္ "0" လို႕ေျဖပါ။
၃၊ တျခား မူးယစ္ေစေသာ အရာမ်ား(မည္သည့္ တရားမဝင္မူးယစ္ ေဆးဝါး ျဖစ္ျဖစ္

ရက္ေပါင္း

ေဆးညြန္မူးယစ္ ေဆးဝါး သို႕ ေဆးဆိုင္မွဝယ္သည္ ေဆးဝါး ျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ႉ႐ိႈက္

ရက္ေပါင္း

႐ႉသြင္းႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား ကဲ့သို႕) သုံးခဲ့ပါသလဲ? မသုံးခဲ့လွ်င္ "0" လို႕ေျဖပါ။

လူနာသည္အပိုင္းက မွေမးခြန္းအားလုံးကို "0" ဟုေျဖခဲ့ပါသလား?

ေျဖခဲ့သည္

မေျဖခဲ့ပါ

CAR ေမးခြန္းမ်ားသာေမးျပည့္ ရပ္ပါ

ေအာက္ပါ CRAFFT* ေမးခြန္းေျခာက္ခုလုံး ေမးပါ။

အပိုင္း ခ

မဟုတ္

C

တစ္စံုတစ္ေရာက္ေသာ (သင္အပါအဝင္) မူးယစ္ေနသူ သို႕ အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး
ေသာက္သုံးထားသူတို႕ ေမာင္းေနေသာကားေပါတြင္ စီးဘူးပါသလား?

R

သက္ေတာင့္သက္သာေနရန္၊ ကို႕ကိုယ္ကို ခံစားမႉပိုေကာင္းရန္ သို႕ လူဝင္ဆံ့ရန္ အတြက္

A

ကို႕ကိုယ္ကို တစ္ေယာက္တည္း ေနစဥ္ အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးဘူးပါသလား?

F

F
T

အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးဘူးပါသလား?

အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးေနစဥ္ သင္လုပ္ခ့ေ
ဲ သာအရာမ်ားကို ေမ့ဘူးပါသလား?
အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးမႉမ်ားကိုေလ်ွာသင္ျပီဟု ေဆြမ်ိဳး သို႕ အေပါင္းအသင္း
တို႕ကေျပားဘူးပါသလား?
အရက္ သို႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ေသာက္သုံးေနစဥ္ သင္ဒုကၡေရာက္ဘူးပါသလား?

* ႏွစ္ခုႏွင့္အထက္ပို၍ "ဟုတ္"အေျဖမ်ားလ်င္ ေလးနက္ေသာျပႆနာဟု အၾကံျပဳပါသည္ ျပီးလ်င္ေနာက္ထပ္
အကဲျဖတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာဘက္တြင္ ေနာက္ထပ္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။
ေဆးခန္းဝန္ထမ္းႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားသိ႕ု ေပးစာ -

၏စာမ်က္ႏွာပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထူးဖက္ဒရယ္ပုဂၢဳပ္ေရးအခ်က္မ်ားကာကြယ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖ င့္ ကာကြယ္ထားပါသည္ (42 CFR Part 2),
သေဘာတူညီမႈစာေရးမွတ္တမ္း အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို မေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္
ေယဘူယ်အခြငအ
့္ ာဏာမ်ားမွာ မလံုေလာက္ပါ။

ဟုတ္

၁၊ သင့္၏ လူနာ သူ/သူမကို ဒီသ႐ုပ္ျပဇယားကိုျပပါျပီးလ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးျခင္းေရာဂါ
အတြက္အႏၱရယ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးပါ။
CRAFFT အမွတ္ *မွရာခိုင္ႏုံးျဖင့္ျပေသာ DSM-5မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးျခင္းေရာဂါ
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CRAFFT အမွတ္
* ေဒတာအရင္းအျမစ္-Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT
ျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ DSM-5 အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးစံႏုံး - ျပန္လည္အကဲျဖတ္ စီးစစ္ျခင္း ။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးျခင္းေရာဂါ 35(4), 376–80.

၁၊ ဒီေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အတိုခ်ဳပ္အၾကံေပးပါ။
၁
၂

စိစစ္ရလပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ
"ဟုတ္" အေျဖတိုင္းကို "သင္ဒီအေၾကာင္းကို ပိုေျပာႏိုင္ပါသလား?" ဟုတံုျပန္ပါ
အသုံးမျပဳရန္ ေထာက္ခံပါ
"သင္၏ဆရာဝန္(သူနာျပဳ/က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ) အေနနဲ႔ အရက္၊ ေဆးေျခာက္နင့္
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုမသုံးရန္ေထာက္ခံပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြဟာ
၁၊ဦးေနာက္ဖြင့္ျဖိဳးမႉကို ထိခိုက္ေစတယ္ ၂၊ေလ့လာသင္ယူမႉႏွင့္ မွတ္ညဏ္ကိုအေနာက္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္
၃၊သင့္ကိုအရွက္တကြႏ
ဲ ွင့္ အႏၱရယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။"

၃

ကားစီးျခင္း/ေမာင္းျခင္း အႏၲယ္ရွိ မရွိ အၾကံေပးျခင္း
"ယဥ္တိမ္းေမွာက္ျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား အသက္ဆုံးရွုံးျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္၏
လူနာအားလုံးကို ကြၽႏု္ပ္ ဘဝအဘို႕စာခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ အိမ္ကိုယူ၍ မိဘ/အုပ္ထိမ္းသူတို႕ႏွင့္တိုင္ပင္ျပီး
ေဘးကင္းစြာကားစီးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးပါ"

၄

တုန္႕ျပန္ပါ ကိုယ္တိုင္ စိတ္ခြန္အားႏိုးေၾကညာခ်က္ ထုပ္ပါ
မသုံးစြသ
ဲ ူ -“ "အကယ္၍ တျခားသူတစ္ေယာက္က၊ သင္ဘာေၾကာင့္ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး
မေသာက္သုံးပါသလည္းဟုေမးလ်ွင္ ဘယ္ေျဖမည္နည္း?"
သုံးစြသ
ဲ ူ- "မသုံးစြျဲ ခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးတခ်ိဳ႕ဟာ ဘာေတြလည္း?"

၅

အားျဖည္႕ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္း
"သင္သည္ သင့္ဘဝေအာင္ျမင္ဘို႕ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ႏိုင္တဲ့ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါတို႕ကို
ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္႔အရည္အျခင္းရွိတယ္ဟု ကြၽႏု္ပရုန္းၾကည္ပါတယ္။"

၁၊ လူနာကို ဘဝအဘို႕စာခ်ဳပ္ေပးပါ။ ဒီမွာရႏိုင္သည္- www.crafft.org/contract
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