
 

 

คาํถามทางกมุารเวชเพอค่ื ดักรองประสบการณท์เี่ป็นอนัตรายตอ่วยัเด็กและเหตกุารณ์ในชวีติทเี่กย่ีวขอ้ง  
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) – รายงานผดู้แลเดู ็กวยัรนุ่ (Teen Caregiver Report) 

 

สาหรบผดแลกรอก 

วนัท:ี่    
 

ชอเด่ื ็ก:  วนัเกดิ:    
 

ชอข่ื องทา่น:  ความสมพั ันธก์บัเด็ก:    

หลายๆครอบครวปั ระสบกบเั หตกุารณ์ในชวติทต่ีงึเครยีด เมอเ่ื วลาผาน่ ไป 
เหตกุารณ์เหลาน่ อาจ้ี สง่ผลกระทบตอส่ ขภุ าพและความเป็นอยทู่ดี่ของี ลกูของทาน่ ได ้
เราอยากถามคาํถามเกยี่วกบลั กูของทาน่ เพอื่ทเ่ีราจะไดช้วย่ พวกเขาใหม้สีขุภาพทีด่ที ีส่ดุเทา่ทจี่ะเป็นได ้

ี

ตงั้แตล่กูของทาน่ เกดิมา ลกูของทาน่ เคยไดเ้ห็นหรอเื ป็นผปู้ระสบเหตกุารณ์เหลาน่ หี้รอไื ม ่ไมว่าเ่ วลาใดก็ตาม 
โปรดรวมถงึเหตกุารณ์ทงั้ในอดตีและปจัจบุนั โปรดทราบ คําถามบางคาถามมมากกวาหนงสวน โดยแตล่ะสวน่ จะถกคนดวยคาวา 
“หรอื” หากทา่นตอบสว่นใดสว่นหนงว่ึ า่ “ใช” ่ นนก็หมายความวาทานตอบวา “ใช” ่ สาหรบทกสวน 

 

ํ ี ่ ึ่ ่ ู ั่ ้ ํ ่
ั่ ่ ่ ่ ํ ั ุ ่

ตอนที ่1 

ลกขู องทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ ม/่ผูด้แูล ทเ่ีคยจําคกหุ รอไื ม ่

ทาน่ คดิวาล่ กูของทาน่ เคยรสู้กึวาข่ าดการสนับสนุน ไมได่ รั้บความรัก และ/หรอืไมไ่ดรั้บการปกป้องหรอไื ม ่

ลกขู องทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอ่แม/่ผดู้แูลทเี่คยมปัีญหาดาน้ จติใจหรอืไม ่(ยกตวัอยา่งเชน่ โรคซมึเศรา้ โรคจตเิ ภท ภาวะมอาี รมณ์สองขว้ั PTSD 
หรอโื รควตกกิ งัวล) 

พอ่แม/่ผดู้แูลเคยดหูมน่ิ เหยยดี หยาม หรอดื ถูกูลกขู องทา่นหรอไื ม ่

พอแ่ มโ่ดยสายเลอืดของเด็กหรอผื ดู้แูลเคย หรอืในปัจจบุนันีม้ปัีญหาดม่ือลกั อฮอล ์ใชย้าเสพตดผิ ดกฎิ หมาย หรอื ยาตามใบสงั่แพทยเ์กนิขนาดหรอืไม ่

ลกูของทา่นเคยขาดการดแลู ทเหี่ มาะสมโดยผดู้แลู  (ตวัอยา่งเชน่ ไมไ่ดรั้บการปกป้องจากสถานการณ์ทไ่ีมป่ลอดภัย 
หรอืไมได่ รั้บการดแูลในเวลาป่วยไขหร้ อืไดรั้บบาดเจ็บทัง้ๆทสี่ามารถจัดหาใหได้ )้หรอืไม ่

ลกูของทาน่ เคยไดเ้หน็หรอืไดย้นิพอ่แม/่ผูด้แูล ถกกรู ดีรอง้ ใส ่ดา่ทอ ดหูมิน่ หรอถื กเู หยยีดหยามโดยผใหู ้ ญคน่ อน่ืหรอไื ม ่หรอื 
ลกูของทาน่ เคยเหน็ หรอืไดย้นิพอ่แม/่ผดู้แูลถกตบู  เตะ ตอ่ย ทบุตหีรอืทําราย้ ดวย้ อาวธุหรอืไม ่

มผีใหู ้ ญคน่ ใดในครัวเรอนื ทผ่ีลกั จับแรงๆ ตบ หรอืโยนของใสล่กขู องทา่นบอย่ หรอืบอย่ มากหรอไื ม ่หรอื 
มผีใหู ้ ญคน่ ใดในครัวเรอนื ทเ่ีคยตลีกขู องทา่นแรงๆจนทําใหเ้กดิรอยหรอืบาดเจ็บหรอืไม ่หรอื 
เคยมผีใหู ้ ญคน่ ใดในครัวเรอนื ขม่ขลู่กขู องทา่นหรอกระื ทําการในทางททํ่ีาใหล้กูของทาน่ กลววั าจ่ ะถกูทําราย้ หรอืไม ่

ลกูของทา่นเคยถกูลว่งละเมดิทางเพศหรอไื ม ่ตวัอยา่งเชน่ มคนี จับลกขู องทา่นหรอขื อใหล้กขู องทา่นจับบคคุ ลนัน้โดยไมเ่ต็มใจ 
หรอืทําใหล้กูของทาน่ รสู้กึลําบากใจ หรอืเคยมใีครพยายามหรอืเคยมเพี ศสมพั ันธท์างปาก ทวารหนัก หรออวื ัยวะเพศกับลกูของทาน่ หรอืไม ่

เคยมกีารเปลยน่ี แปลงครังส้ ําคญเั กยวี่ กบัสถานะความสมัพันธข์องผดู้แูลเดก็ หรอืไม ่ตวัอยา่งเชน่ พอ่แม/่ผดู้แูลหยาร่ าง้ หรอืแยกกนัอย ู่
หรอคนื รักยา้ยเขา้หรอยื า้ยออก 

 มคีาตํ อบท “ี่ ใช”่ เทา่ใดในตอนท ี่1 

โปรดไปยังดา้นอนื่ ๆ สําหรับแบบสอบถามทเี่หลอื 

Teen (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 

 

ํ ั ู ้ ู

Thai 2020 



 

 

ตอนที ่2                                                                                                            กรณุากา “ใช” ่ ในขอ้ทีถ่กู 

ลกขู องทา่นเคยเห็น ไดย้นิ หรอืเป็นเหยอ่ืความรนุแรงในละแวกบา้นของทาน่  ชมุชน หรอืโรงเรยนหี รอไื ม ่(ตวัอยา่งเชน่ 
การกลนั่แกลง้แบบเจาะจง การทําราย้  หรอกาื รกระทํารนุแรงอน่ืๆ สงครามหรอืการกอกา่ รรา้ย) ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยประสบกับการเลอกปื ฏบิตั ิ(ตวัอยา่งเชน่ ถกกู อกว่ นหรอถื กทู ําใหร้สู้กวึ า่เป็นรองผอู้น่ืหรอถื กกู ดีกนัเนองื่ มาจากเชอชื้ าต ิ
เชอสาย อตลั กษั ณ์ทางเพศ รสนยมทิ างเพศ ศาสนา ความแตกตาง่ ในการเรยีนร ู้หรอืความพกิาร) หรอืไม ่ื้ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ู่ ั ี่ลกูของทา่นเคยมปัีญหาเกยวี่ กบัทอ่ียอู่าศยั (ตวัอยา่งเชน่ เป็นคนไรบ้าน้  ไมม่ทีีอ่ยอาศยทมั่นคง 
ยาย้ บาน้ เกนิสองครัง้ในชวง่ เวลาหกเดอืน ถกูบงัคบัใหย้า้ยออกหรอถื กยู ดบึ า้น 
หรอตื อง้ อาศยัอยกู่บัหลายๆครอบครัวหรอสื มาชกิในครอบครัวหลายๆคน)หรอืไม ่ 

ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทาน่ เคยกงัวลวาล่ กูของทาน่ จะไมได่ ท้านอาหารเพยีงพอ หรอือาหารของลกูจะหมดกอน่ ทจ่ีะสามารถซอื้มาเพมิ่ไดห้รอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยไดถ้กแู ยกออกจากพอ่แมห่รอผื ดู้แูลเนองื่ จากการอปุการะชว่ัคราวหรอกาื รอพยพหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ ม/่ผดู้แูลทเี่จ็บป่วยทางราง่ กายหรอืทพุพลภาพอยาง่ รนุแรงหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ มห่รอผื ดู้แูลทเ่ีสยีชวีตหิ รอไื ม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยถกกู กขั งั จับกมุ หรอื จําคกหุ รอไื ม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ลกขู องทา่นเคยถกทู ํารา้ยทางวาจาหรอืทางราง่ กายหรอืขม่ขจู่ากคนรัก (ตวัอยา่งเชน่ แฟนหนุ่มหรอืแฟนสาว)หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

มคีาตํ อบท ่ี“ใช”่ เทา่ใดในตอนท ่ี2 

Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified 

Thai 2020 
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