
 

คาํถามทางกมุารเวชเพอื่คดักรองประสบการณ์ทเป่ี ็ นอนัตรายตอ่วยัเด็กและเหตกุารณ์ในชวีติทเก่ี ยี่วขอ้ง  
(Pediatric ACEs and Relevant Life Events วยัรุน่ (รายงานดว้ยตวัเอง) (Teen (Self Report)) 

 

สาหรบคนไขกรอก ํ ั ้

วนัที:่ วนัเกดิ:    
 

ชอื่ของทา่น:   

หลายครอบครวปั ระสบกบัเหตกุารณ์ในชวีติทต่ีงึเครยีด เมอเ่ื วลาผาน่ ไป 
เหตกุารณ์เหลาน่ อาจ้ี สง่ผลกระทบตอส่ ขภุ าพและความเป็นอยทู่ดี่ของี ทาน่ ได ้
เราอยากถามคาํถามทาน่ เพอ่ืทเี่ราจะไดช้วย่ ใหท้าน่ มสีขภุ าพทดี่ทีสี่ดุเทา่ทจี่ะเป็นได ้
ตงแตท่า่นเกดมิ า ทา่นเคยไดเ้ห็นหรอืเป็นผปู้ระสบเหตกาุ รณ์เหลา่นหี้รอืไม ่ไมว่าเ่ วลาใดก็ตาม 
โปรดรวมถงเึ หตกุารณ์ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั โปรดทราบ คาถามบางคาถามมมากกวาหนงสวน โดยแตละสวนจะถกคนดวยคาวา “หรอื” 
หากทานตอบสวนใดสวนหนงวา “ใช” ่ นนก็หมายความวา่ทา่นตอบวา่ “ใช” ่ สาหรบทกสวน 

ั้
ํ ํ ี ่ ึ่ ่ ่ ่ ู ั่ ้ ํ ่

่ ่ ่ ึ่ ่ ั่ ํ ั ุ ่
 

ตอนที ่1                                                                                                            กรณุากา “ใช” ่ ในขอ้ทีถ่กู 

ทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ ม/่ผดู้แูลทเ่ีคยตดิคกุหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยรสู้กึวาไม่ ได่ รั้บการสนับสนุน ไมได่ รั้บความรัก และ/หรอื ไมได่ รั้บการปกป้องหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ ม/่ผดู้แูลทเ่ีคยมปัีญหาดา้นจตใจิ หรอไื ม ่(ยกตวัอยา่งเชน่ โรคซมึเศรา้ โรคจตเิ ภท ภาวะมอาี รมณ์สองขว้ั  
PTSD หรอโื รควตกกิ งัวล) ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

เคยมพีอแ่ ม/่ผดู้แูลดหูมน่ิ เหยยดี หยาม หรอืดถูกูทาน่ หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

พอ่แมโด่ ยสายเลอืดหรอืผดู้แลู ของทา่นเคย หรอืในปัจจบุนันีม้ปัีญหาดมื่อลักอฮอล ์ใชย้าเสพตดผิ ดิกฎหมาย หรอื 
ยาตามใบสงั่แพทยเ์กนิขนาดหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยขาดการดแลู ทเหี่ มาะสมโดยผูด้แูล (ตวัอยา่งเชน่ ไมไ่ดรั้บการปกป้องจากสถานการณ์ทไ่ีมป่ลอดภัย 
หรอืไมได่ รั้บการดแูลในเวลาป่วยไขห้รอืไดรั้บบาดเจ็บทงั ้ ๆทสี่ามารถจัดหาใหได้ )้หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทาน่ เคยไดเ้ห็นหรอืไดย้นิพอ่แม/่ผูด้แูล ถกกรู ดรี อ้งใส ่ดา่ทอ ดหูมิน่ หรอืถกูเหยยดี หยามโดยผใหู ้ ญคน่ อน่ืหรอไื ม ่หรอื 
ทาน่ เคยเหน็ หรอืไดย้นิพอ่แม/่ผดู้แูลถกตบู  เตะ ตอ่ย ทบุตหีรอืทําราย้ ดวย้ อาวธุหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

เคยมผีใหู ้ ญใน่ ครัวเรอนื ผลกั จับแรงๆ ตบ หรอโื ยนของใสท่า่นบอย่ หรอืบอย่ มากหรอไื ม ่หรอื 
เคยมผีใหู ้ ญใน่ ครัวเรอนื ทเ่ีคยตทีา่นแรงๆจนเกดรอิ ยหรอืบาดเจ็บหรอืไม ่หรอื 
เคยมผีใหู ้ ญใน่ ครัวเรอนื ขม่ขทู่า่นหรอกรื ะทําการในทางททํ่ีาใหท้า่นกลวัวา่จะถกทู ํารา้ยหรอไื ม ่

ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยถกูลว่งละเมดิทางเพศหรอไื ม ่ตวัอยา่งเชน่ เคยมคนี จับทา่นหรอขื อใหท้า่นจับบคคลุ นัน้โดยไมเ่ต็มใจ 
หรอืทําใหท้าน่ รสู้กึลําบากใจ หรอืเคยมใีครพยายามหรอืเคยมเพี ศสมพั ันธท์างปาก ทวารหนัก หรอือวัยวะเพศกบัทาน่ หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

เคยมกีารเปลยน่ี แปลงครังส้ ําคญเั กยวี่ กบัสถานะความสมพั ันธข์องผดู้แลู ของทา่นหรอืไม ่ตวัอยา่งเชน่ 
พอ่แม/่ผดู้แูลหยาร่ าง้ หรอืแยกกนัอย ู่หรอคนื รักยา้ยเขา้หรอยื า้ยออก ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

มคีาตํ อบท ่ี“ใช”่ เทา่ใดในตอนท ่ี1 

โปรดไปยังดา้นอนื่ ๆ สําหรับแบบสอบถามทเี่หลอื 

Teen (Self Report) – Identified 

 

Thai 2020 



 

 

 

ตอนที ่2                                                                                                           กรณุากา “ใช” ่ ในขอ้ทีถ่กู 

ทา่นเคยเห็น ไดย้นิ หรอืเป็นเหยอื่ความรนุแรงในละแวกบาน้ ของทาน่  ชมุชน หรอืโรงเรยนหี รอืไม ่(ตว้อยา่งเชน่ 
การกลนั่แกลง้แบบเจาะจง การทําราย้  หรอกาื รกระทํารนุแรงอน่ืๆ สงครามหรอืการกอกา่ รรา้ย) ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยประสบกับการเลอืกปฏบิตั ิ(ตวอั ยาง่ เชน่ ถกกู อกว่ นหรอถื กูทําใหร้สู้กวึ า่เป็นรองผูอ้ ืน่หรอถื กูกดกี นัเนองื่ มาจากเชอชื้ าต ิเชอสื้ าย 
อตลั กษั ณ์ทางเพศ รสนยมทิ างเพศ ศาสนา ความแตกตา่งในการเรยีนร ู้หรอืความพกิาร) หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

่ ี ี่ ู่ ั ี่
 

ทา่นเคยมปัีญหาเกยว่ี กบัทอ่ียอู่าศัย (ตวัอยา่งเชน่ เป็นคนไรบ้าน้  ไมมทอยอาศยทมั่นคง ยา้ยบา้นเกนิสองครังใ้ นชว่งเวลาหกเดอืน 
ถกบู งัคบัใหย้า้ยออกหรอถื กยู ดึบา้น หรอตื อง้ อาศัยอยกู่บัหลายๆครอบครัวหรอสื มาชกในิ ครอบครัวหลายๆคน)หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทาน่ เคยกงัวลหรอืไมว่าท่ าน่ จะไมได่ ท้านอาหารเพยีงพอ หรออาื หารจะหมดกอน่ ทพ่ี่ อแม/่ผูด้แูลจะสามารถซอ้ืมาเพมไิ่ ด ้ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยไดถ้กแู ยกออกจากพอแ่ มห่รอผื ดู้แูลเนองื่ จากการอปุการะชว่ัคราวหรอกาื รอพยพหรอไื ม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ ม/่ผดู้แูลทเี่จ็บป่วยทางราง่ กายหรอืทพุพลภาพอยาง่ รนุแรงหรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยอาศยัอยกู่บัพอแ่ มห่รอผื ดู้แูลทเ่ีสยีชวีตหิ รอไื ม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทา่นเคยถกกู กขั งั จับกมุ หรอื จําคกหุ รอไื ม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

ทาน่ เคยถกูทําราย้ ทางวาจาหรอืทางรา่งกายหรอขื ม่ขจู่ากคนรัก (ตวัอยา่งเชน่ แฟนหนุ่มหรอืแฟนสาว)หรอืไม ่ ใช ่☐ ไมใ่ช ่☐ 

มคีาตํ อบท ่ี“ใช”่ เทา่ใดในตอนท ่ี2 
Teen (Self Report) – Identified 
 
 

Thai 2020 
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