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วิธีปฏิบตัิในการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ (MCATT)  
ศูนยสุ์ขภาพจติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

นิยามศัพท ์

สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  “สาธารณภัย” 

หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวนา้ 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทาให

เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสิน

ของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย  
ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลันท่ีกอใหเกิดผลกระทบท่ีมี

อันตรายรุนแรงตอบุคคล ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศชาติ ซึ่งตองการความชวยเหลือ  โดยความ

รวมมือจากหลายหนวยงานเพื่อใหกลับฟนคืนสูสภาพปกติ ซึ่งภัยพิบัติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน อุทกภัย โคลนถลม วาตภัย คลื่นสึนามิ การเกิดไฟปา ภยัแลง 

แผนดินไหวโรคระบาด ฯลฯ 

ภัยพิบัติท่ีเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เชน อุบัติเหตุหมู ไฟไหม สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต สถานการณวิกฤตทางการเมือง กรณีจับตัวประกนั กรณีการพยายามทารายตัวเอง การรั่วไหล

ของสารเคมี ฯลฯ 

วิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง ภาวะเสียสมดุลทางอารมณและจิตใจจากสถานการณหรือเหตุการณวิกฤต

ท่ีเกิดข้ึนทาใหเกิดความวาวุน สับสนและความผิดปกติที่คนเราไมสามารถจะใชวิธคิีดและการปฏิบัติท่ีเคยใชได  

ในภาวะปกติ 

บริการวกิฤตสุขภาพจิต หมายถึง การใชความชวยเหลือเยียวยาจิตใจแกผูที่ประสบภาวะวิกฤต / 
ภัยพิบัติ โดยการประเมินภาวะสุขภาพจิต คัดกรองกลุมเสี่ยง ใหการดูแลชวยเหลือฟนฟูและติดตามดูแล

ตอเนื่องจนหมดความเส่ียง 

           อุบัติเหตุหมู หมายถึง เหตุการณท่ีไมคาดคิดที่มีผูบาดเจ็บ เสียชีวิต เกิดขึ้นพรอมกันจานวนมาก   
โดยมีผูเสียชีวิตพรอมกัน มากกวา 5 คน หรือบาดเจ็บพรอมกันมากกวา 15 คน (ตามคาจากัดความสานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)  

วิกฤตทางสังคม (Social crisis) หมายถึง วิกฤตหรือความขัดแยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
จนเกิดผลกระทบดานลบตอโครงสรางการดาเนินชีวิต ความเปนอยูและสังคม เชน วิกฤตเศรษฐกิจ สงคราม 

เหตุความรุนแรงจากความขัดแยงการเมือง เหตกุารณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เหตุการณฆาตัวตาย

ท่ีมีผลกระทบตอความรูสกึตอครอบครัว ชุมชนและสงัคม ในที่นี้จะเนนวิกฤตสังคมท่ีมีผลกระทบตอการรับรู
ของประชาชนและเปนขาวที่สังคมสนใจ 

ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ หมายถึง ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณวิกฤต / ภัยพิบัติท้ังทางตรง

และทางออม ประกอบดวย  
- ผูบาดเจ็บ 

- ญาติผบูาดเจ็บ / เสียชีวิต 

- ผูสูญเสียบาน / ทรัพยสิน 
- ผูอยูในเหตุการณ 

- ผูรับรเูหตุการณ 

- เจาหนาที่หรือผูใหการชวยเหลือ 
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ผูประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติที่มีความเส่ียงตอปญหาสขุภาพจิต หมายถึง ผูประสบภาวะวิกฤต / 
ภัยพิบัตท่ีิเส่ียงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต  

ผูใหญ 8 กลุม ประกอบดวย 

1) ผูบาดเจ็บ

2) ญาติของผเูสียชีวิต
3) ผูพิการ

4) ผูสูงอายุติดบานหรือติดเตียง

5) ผูมีประวัติใชสารเสพติดในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา
6) ผูท่ีมีประวัติรักษาทางจิตเวช

7) ผูท่ีมีความเครียด กังวล ทอแทสิ้นหวัง จนรบกวนการดาเนนิชีวิตในชวง 2 สปัดาห

8) ผูท่ีมีความคิดฆาตัวตายในชวง 2 สัปดาห

เด็ก 6 กลุม ประกอบดวย 

1) ผูบาดเจ็บ

2) ญาติผเูสียชีวิต
3) ผูพิการ / เด็กพิเศษ

4) ผูมีประวัติใชสารเสพติดในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา

5) ผูมีประวัติการรักษาทางจิตเวช

6) ผูท่ีมีอาการอยางใดอยางหน่ึงตาม Symptoms checklist

วิธีปฏิบัติในการรับมอืภัยพิบัติในพื้นที่ (MCATT) ตามบทบาทของศูนยสุขภาพจิต แบงการรับมือภัย

พิบัติในพื้นท่ี (MCATT) เปน 3 ระยะ ดังน้ี 
1. ระยะเตรียมการ

2. ระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (ตั้งแตเกิดเหตุ – 2 สัปดาห)และระยะหลังเกิดเหตุการณ (2 สัปดาห -

3 เดือน) 
3. ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ 3 เดือนข้ึนไป)

ระยะเตรียมการ

1. ทบทวน / แตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทางานชวยเหลือเยียวยาจิตใจผปูระสบภาวะวิกฤตทุกระดับ

2. ประชุมว ิเคราะหความเสี ่ยงการเกิดสถานการณวิกฤต  / ภัยพิบัติในพื้นที่ และจัดทาแผน
เตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤต / ภัยพิบัติ 

3. การซอมแผนแบบบูรณาการ ตามคูมือสาหรับการฝกซอมแผนสาหรับทีม MCATT กรมสุขภาพจิต

ป 2557 
4. สรุปผลการดาเนนิงานระยะเตรียมการ
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เส่ียง 

ระยะวิกฤตฉกุเฉินและระยะหลังเกิดเหต ุ(ต้ังแตเกิดเหตุ – 2 สัปดาห, 2 สปัดาห – 3 เดือน) 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการทางาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
นักวิชาการ - มีการตรวจสอบและความถูกตองของ

ขอมูลสถานการณ

180 นาที

นักวิชาการ - มีการประเมินสถานการณภาวะวิกฤต

หรือภัยพิบัตท่ีิเกิดข้ึนและการรวบรวม
และสงตอขอมูล

180 นาท ี

นักวิชาการ - มีการคนหากลุมเสี่ยง 
- มีบุคลากรที่มีทักษะในการประเมิน

กลุม        
  เส่ียงและการสงตอขอมูล

180  - 1,260 
นาท ี(ตาม

ระดับความ
รุนแรง) 

นักวิชาการ - มีบุคลากรที่มีทักษะในการชวยเหลือ 
PFA และการติดตามตอเนื่องตามระยะ
ของการดูแล และการรายงาน MCATT 

1, 2 
- มีทะเบียนขอมูลกลุมเส่ียงตาม 

MCATT2

30  - 180 
นาที / คน

นักวิชาการ - มีการติดตามตอเนื่อง 420 นาท ี

นักวิชาการ - มีการประเมินซ้า 
- บุคลากรมทีักษะในการประเมิน และ

คนหากลุมเสี่ยง 

30 - 180 
นาที / คน 

(ตามระดับ
ความรุนแรง) 

นักวิชาการ - มีการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ / 

บาบัดรักษา 

420 นาที

นักวิชาการ - มีการสงตอและติดตามกลุมเสี่ยงใน
ระดบั รพช./รพท./   รพศ. และ รพจ. 

60 นาท ี

นักวิชาการ - มีการติดตามดูแลกลุมเสี่ยง 420 นาท ี

นักวิชาการ - มีสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามระบบ 

60 นาท ี

เส่ียง

ประเมินสถานการณ (One page)

ใหการชวยเหลือ

ตามสภาพ

ปญหา

ไมเส่ียง 

คนหากลุม

ใหการปฐมพยาบาลทางใจ และ

จัดทาทะเบียนกลมุเส่ียงเพ่ือการติดตาม
ตอเนื่อง  

MCATT 1, MCATT 2 

วางแผนการติดตามดูแลตอเน่ือง MCATT 2 

ติดตามกลุมเสี่ยงและ

ประเมิน / คัดกรอง

สุขภาพจิตรายใหม

ใหการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ / บาบัดรักษา

จาเปนตองสงตอ

ติดตาม ดูแลตอเนื่อง

ใหการ

ชวยเหลือ

ตามสภาพ

ปญหา

สงตอตาม

ระบบ

บริการ

สุขภาพ

ขอมูลเหตุการณวิกฤตฉุกเฉิน

สรุปและรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ตามระบบ
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2. ระยะวิกฤตฉุกเฉินและระยะหลงัเกิดเหตุ (ตั้งแตเกิดเหตุ – 2 สัปดาห,์ 2 สัปดาห ์– 3 เดือน)
ระยะวิกฤต (ตั้งแตเกิดเหตุ - 72 ช่ัวโมง) 

ระยะนี้ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ จะมีการต่ืนตัวทางสรีระและพฤตกิรรม มีพลังอยางมาก เพ่ือให

รอดชีวติ เกิดความเครียด หวาดผวา หวาดกลัว ช็อค วติกกังวล สับสน ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพบัิติ จะชวยเหลือ

ซึง่กันและกัน มีผูคนจานวนมากเขามาใหการชวยเหลืออยางไมมีระบบ  / ระเบียบ การชวยเหลือจะมุงให
ความชวยเหลอืเฉพาะหนาโดยเนนการชวยเหลือตามสภาพความเปนจริง ทั้งดานรางกาย ความตองการพ้ืนฐาน 

เชน ท่ีอยอูาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม ของใชท่ีจาเปน เปนตน สวนดานจิตใจนั้นปฏิกิริยาท่ีแสดงออกถือวาเปน

ปฏิกิริยาปกติในสถานการณไมปกติ (Normal Reaction at Abnormal Situation) ซึ่งระยะนี้ เปนระยะที่
สาคญัตองใหการปฐมพยาบาลดานจิตใจแกผปูระสบภาวะวกิฤต / ภัยพิบัติ (Psychological First Aid : PFA)  

และใหการชวยเหลือที่ตรงตามความตองการของผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ  

ระยะฉุกเฉิน (72 ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ – 2 สัปดาห)์ 

ระยะนี้ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ ท้ังผูสูญเสียหรือผรูอดชีวิตจะมองโลกในแงดี การชวยเหลือ

หล่ังไหลเขามามากมาย ไดรับความสนใจจากผูบริหารระดับประเทศ สื่อมวลชนใหความสนใจ ผูประสบภาวะ
วิกฤต / ภัยพิบัติ เกิดกาลงัใจวาครอบครัวและชุมชนจะสามารถฟนตัวได ระยะนี้สามารถสา รวจหาขอมูลของ

สถานการณและความตองการของผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ ไดชัดเจนมากข้ึน เพ่ือวางแผนในการให

ความชวยเหลือไดตรงกับ ความตองการของผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ และประเมินคัดกรองภาวะ

สขุภาพจิตเพื่อคนหากลุมเสี่ยงในแตละวัย และนามาวางแผนในการชวยเหลือที่ถูกตอง เหมาะสม รวมถึงมีการ

จัดลาดับความตองการของกลุมเสี่ยงที่ตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวนและตอเนื่อง ซ่ึงกระบวนการในการ

ชวยเหลือเยียวยาจิตใจระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (ต้ังแตเกิดเหตุ - 2 สัปดาห) ดังนี้   
1. เม่ือเกิดสถานการณวิกฤตทีม MCATT ในพื้นที่เกิดเหตุประเมินสถานการณดานสุขภาพจิตและ

กาหนดพื้นที่ที่จะลงไปชวยเหลือ เตรียมความพรอมของทีม วัสดุอุปกรณ แบบประเมิน/คัดกรองภาวะ

สขุภาพจิตและสรุปตามแบบรายงานสถานการณเบื้องตนการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวกิฤต 
2. คัดกรองและคนหากลุมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต โดยใชเวชระเบียนสาหรับผูประสบภาวะวิกฤต/

ภัยพิบัตแิละใหการปฐมพยาบาลดานจิตใจ 
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ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป) 

ผูรบัผิดชอบ ข้ันตอนการทางาน จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา 
นักวชิาการ - มีการตรวจสอบและความถูกตอง

ของขอมูลตอสถานการณน้ันๆ

180 นาที 

นักวชิาการ - มีการประเมนิคัดกรองกลุมเสี่ยงและ

การรวบรวมและสงตอขอมูล 

180 นาที 

นักวชิาการ - มีบุคลากรที่มีทักษะในการประเมิน
กลุมเสี่ยง และการสงตอขอมูล 

180 นาที 

นักวชิาการ - มีบุคลากรที่มีทักษะของผูใหการ
ชวยเหลือ PFA และการติดตาม

ตอเน่ืองตามระยะของการดูแล และ
การรายงาน MCATT 1 , MCATT 2

30  - 180 
นาท ี/ คน 

นักวชิาการ - มีการสงตอและติดตามกลุมเสี่ยงใน
ระดบั รพช./รพท./    รพศ. และ 

รพจ. 

420 นาที 

นักวชิาการ - มีการติดตามขอมูลการดูแลกลุม
เส่ียง 

420 นาที 

นักวชิาการ - มีการสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตามระบบ 

60 นาที

ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป) 

ระยะนี้เนนการสงเสริม ปองกัน บาบัด ฟนฟูสุขภาพจิต การเฝาระวังและคนหาโรคระยะเริ่มแรกเพื่อ

ปองกันความพิการทางจิตใจ (Early Detection and Early Intervention) โดยจัดทมี MCATT ในการให

การชวยเหลือผูประสบภาวะวิกฤตที่เปนกลุมเสี่ยงตามแบบประเมิน / คัดกรอง เชน โรคเครียดภายหลัง

เหตุการณสะเทือนขวัญ (PTSD) มีการเฝาระวังติดตามใหการบาบัดอยางตอเน่ืองตามสภาพปญหา เชน 

การใหยา การใหการบาบัดทางจิตใจ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใหการปรกึษารายบุคคล ครอบครัว

บาบัด การใหขอมูลความรูผานสื่อตางๆ การสอนทักษะการคลายเครียด กรณีกลุมเสีย่งอาการยังไมดีข้ึน 

ใหสงตอเครือขายสาธารณสุข ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนนิงานชวยเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวกิฤต ระยะฟนฟู 

ไม

ใช

ไมพบ

พบ

ประเมิน คัดกรองกลมุเสี่ยงรายเกา และคนหาคัดกรองกลุม
เส่ียงรายใหม 

ใหการชวยเหลือ

ตามสภาพปญหาพบปญหา

ใหการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ / 

บาบัดรักษา
(MCATT 1 , MCATT 2)

ติดตาม ดูแลตอเนื่อง/ ยุติบริการ เมื่อหมดความเส่ียง

จาเปนตอง
สงตอ

สงตอตามระบบ

บริการสุขภาพ

ขอมูลผปูระสบภาวะ

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามระบบ


