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วิธีปฏิบตั ิในการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ (MCATT)
ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
นิยามศัพท์
สาธารณภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.2550 “สาธารณภั ย ”
หมายความวา อั คคีภัย วาตภั ย อุ ทกภัย ภัย แลง โรคระบาดในมนุ ษ ย โรคระบาดสัต ว โรคระบาดสั ตวน้า
การระบาดของศัตรู พืช ตลอดจนภัย อื่น ๆ อั น มี ผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มี ผูทาให
เกิดขึ้น อุ บัติเหตุ หรือเหตุ อื่นใด ซึ่ งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิ ต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสิ น
ของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย
ภั ยพิ บั ติ หมายถึ ง เหตุ การณหรื อปรากฏการณที่ เ กิ ดขึ้น อยางฉั บพลั น ที่ก อใหเกิ ดผลกระทบที่ มี
อั นตรายรุน แรงตอบุ คคล ครอบครั ว ชุมชนจนถึง ระดับ ประเทศชาติ ซึ่ ง ตองการความชวยเหลื อ โดยความ
รวมมือจากหลายหนวยงานเพื่อใหกลับฟนคืนสูสภาพปกติ ซึ่งภัยพิบัติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ภั ยพิบั ติ ที่เ กิ ด จากธรรมชาติ เชน อุทกภั ย โคลนถลม วาตภั ย คลื่ นสึนามิ การเกิดไฟปา ภัย แลง
แผนดินไหวโรคระบาด ฯลฯ
ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ เชน อุ บัติเหตุหมู ไฟไหม สถานการณความไมสงบในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนใต สถานการณวิ กฤตทางการเมือง กรณีจับตัวประกัน กรณีการพยายามทารายตัวเอง การรั่วไหล
ของสารเคมี ฯลฯ
วิกฤตสุขภาพจิ ต หมายถึง ภาวะเสียสมดุลทางอารมณและจิ ตใจจากสถานการณหรือเหตุการณวิกฤต
ที่เกิ ดขึ้ นทาใหเกิดความวาวุน สั บสนและความผิดปกติที่คนเราไมสามารถจะใชวิ ธคี ิ ด และการปฏิบัติที่เคยใชได
ในภาวะปกติ
บริ การวิก ฤตสุข ภาพจิ ต หมายถึ ง การใชความชวยเหลื อเยีย วยาจิ ตใจแกผู ที่ประสบภาวะวิกฤต /
ภัย พิบั ติ โดยการประเมิ นภาวะสุ ข ภาพจิต คั ดกรองกลุ มเสี่ยง ใหการดู แ ลชวยเหลือฟนฟู แ ละติ ดตามดู แล
ตอเนื่องจนหมดความเสี่ยง
อุบัติ เ หตุ ห มู หมายถึ ง เหตุก ารณที่ ไ มคาดคิ ดที่ มีผูบาดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต เกิ ดขึ้ นพรอมกั นจานวนมาก
โดยมี ผูเสี ย ชีวิ ตพรอมกัน มากกวา 5 คน หรือ บาดเจ็บพรอมกั นมากกวา 15 คน (ตามคาจากั ดความสานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
วิกฤตทางสังคม (Social crisis) หมายถึง วิกฤตหรือความขั ดแยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสั งคม
จนเกิ ดผลกระทบดานลบตอโครงสรางการดาเนิ นชีวิต ความเปนอยู และสั งคม เชน วิ กฤตเศรษฐกิจ สงคราม
เหตุ ความรุนแรงจากความขัดแยงการเมือง เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต เหตุการณฆาตั วตาย
ที่มีผลกระทบตอความรู สึกตอครอบครัว ชุ มชนและสังคม ในที่น ี้จะเนนวิกฤตสั งคมที่ มีผลกระทบตอการรั บรู
ของประชาชนและเปนขาวที่สังคมสนใจ
ผูประสบภาวะวิ กฤต / ภัยพิบั ติ หมายถึ ง ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณวิกฤต / ภัยพิบัติทั้งทางตรง
และทางออม ประกอบดวย
- ผูบาดเจ็บ
- ญาติผบาดเจ็
ู
บ / เสียชีวิต
- ผูสูญเสียบาน / ทรัพยสิน
- ผูอยูในเหตุการณ
- ผูรับรูเหตุการณ
- เจาหนาที่หรือผูใหการชวยเหลือ
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ผูประสบภาวะวิกฤต/ภั ยพิบัติที่มี ความเสี่ ยงตอปญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผูประสบภาวะวิ กฤต /
ภัยพิบัตทิ ี่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต
ผูใหญ 8 กลุม ประกอบดวย
1) ผูบาดเจ็บ
2) ญาติของผูเสียชีวิต
3) ผูพิการ
4) ผูสูงอายุติดบานหรือติดเตียง
5) ผูมีประวัติใชสารเสพติดในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
6) ผูที่มีประวัติรักษาทางจิตเวช
7) ผูที่มีความเครียด กังวล ทอแทสิ้นหวัง จนรบกวนการดาเนิน ชีว ิตในชวง 2 สัปดาห
8) ผูที่มีความคิดฆาตัวตายในชวง 2 สัปดาห
เด็ก 6 กลุม ประกอบดวย
1) ผูบาดเจ็บ
2) ญาติผเสี
ู ยชีวิต
3) ผูพิการ / เด็กพิเศษ
4) ผูมีประวัติใชสารเสพติดในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา
5) ผูมีประวัติการรักษาทางจิตเวช
6) ผูที่มีอาการอยางใดอยางหนึ่งตาม Symptoms checklist
วิธี ปฏิบัติในการรั บมือภัยพิ บัติใ นพื้ นที่ (MCATT) ตามบทบาทของศูนยสุ ขภาพจิ ต แบงการรั บมื อภั ย
พิบัติในพื้นที่ (MCATT) เปน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเตรียมการ
2. ระยะวิ กฤตและฉุ กเฉิ น (ตั้ง แตเกิ ดเหตุ – 2 สั ปดาห)และระยะหลั ง เกิดเหตุการณ (2 สั ปดาห 3 เดือน)
3. ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ 3 เดือนขึ้นไป)
ระยะเตรียมการ
1. ทบทวน / แตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทางานชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤตทุกระดับ
2. ประชุม วิเ คราะหความเสี ่ย งการเกิ ด สถานการณวิ ก ฤต / ภัย พิ บั ติ ใ นพื ้ น ที ่ และจั ด ทาแผน
เตรี ยมความพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤต / ภัยพิบัติ
3. การซอมแผนแบบบู รณาการ ตามคูมือ สาหรับการฝกซอมแผนสาหรั บทีม MCATT กรมสุ ขภาพจิ ต
ป 2557
4. สรุปผลการดาเนินงานระยะเตรียมการ
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ระยะวิกฤตฉุกเฉินและระยะหลังเกิดเหตุ (ตั้งแตเกิดเหตุ – 2 สัปดาห, 2 สัปดาห – 3 เดือน)
ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการ

นักวิชาการ

ขั้นตอนการทางาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ขอมูลเหตุการณวิกฤตฉุกเฉิน

- มีการตรวจสอบและความถูกตองของ
ขอมูลสถานการณ

ระยะเวลา

ประเมินสถานการณ (One page)

- มีการประเมินสถานการณภาวะวิกฤต
หรือ ภัยพิบัตทิ ี่เกิดขึ้นและการรวบรวม
และสงตอขอมูล

180 นาที

นักวิชาการ
คนหากลุม

ไมเสี่ยง
เสี่ยง

นักวิชาการ

นักวิชาการ

ใหการปฐมพยาบาลทางใจ และ
จัดทาทะเบียนกลุมเสี่ยงเพื่อการติดตาม
ตอเนื่อง
MCATT 1, MCATT 2

วางแผนการติดตามดูแลตอเนื่อง MCATT 2

นักวิชาการ
ติดตามกลุมเสี่ยงและ
ประเมิน / คัดกรอง
สุขภาพจิตรายใหม

นักวิชาการ

ใหการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ / บาบัดรักษา

นักวิชาการ
จาเปนตองสงตอ

นักวิชาการ

ใหการชวยเหลือ
ตามสภาพ
เสี่ยง ปญหา

ติดตาม ดูแลตอเนื่อง

นักวิชาการ
สรุปและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามระบบ

- มีการคนหากลุมเสี่ยง
- มีบุคลากรที่มีทักษะในการประเมิน
กลุม
เสี่ยงและการสงตอขอมูล

180 นาที

180 - 1,260
นาที (ตาม
ระดับความ
รุนแรง)

- มีบุคลากรที่มีทักษะในการชวยเหลือ
PFA และการติดตามตอเนื่องตามระยะ
ของการดูแล และการรายงาน MCATT
1, 2
- มีทะเบียนขอมูลกลุมเสี่ยงตาม
MCATT2

30 - 180
นาที / คน

- มีการติดตามตอเนื่อง

420 นาที

- มีการประเมินซ้า
ใหการ บุคลากรมีทักษะในการประเมิน และ
ชวยเหลือ คนหากลุมเสี่ยง
ตามสภาพ
ปญหา

- มีการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ /
บาบัดรักษา
- มีการสงตอและติดตามกลุมเสี่ยงใน
สงตอตาม ระดับ รพช./รพท./ รพศ. และ รพจ.
ระบบ
บริการ
สุขภาพ
- มีการติดตามดูแลกลุมเสี่ยง
- มีสรุป และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบ

30 - 180
นาที / คน
(ตามระดับ
ความรุนแรง)

420 นาที
60 นาที

420 นาที
60 นาที
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2. ระยะวิกฤตฉุกเฉินและระยะหลังเกิดเหตุ (ตั้งแตเกิดเหตุ – 2 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ – 3 เดือน)
ระยะวิกฤต (ตั้งแตเกิดเหตุ - 72 ชั่วโมง)
ระยะนี้ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ จะมีการตื่ นตัวทางสรีระและพฤติกรรม มีพลังอยางมาก เพื่อให
รอดชี วติ เกิดความเครียด หวาดผวา หวาดกลัว ช็อค วิตกกังวล สับสน ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ จะชวยเหลือ
ซึง่ กั นและกัน มีผู คนจานวนมากเขามาใหการชวยเหลืออยางไมมีระบบ / ระเบีย บ การชวยเหลือจะมุงให
ความชวยเหลือเฉพาะหนาโดยเนนการชวยเหลือตามสภาพความเปนจริง ทั้งดานรางกาย ความตองการพื้นฐาน
เชน ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ของใชที่จาเปน เปนตน สวนดานจิตใจนั้นปฏิกิ ริยาที่แสดงออกถือวาเปน
ปฏิกิ ริย าปกติ ใ นสถานการณไมปกติ (Normal Reaction at Abnormal Situation) ซึ่ ง ระยะนี้ เปนระยะที่
สาคัญตองใหการปฐมพยาบาลดานจิตใจแกผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ (Psychological First Aid : PFA)
และใหการชวยเหลือที่ตรงตามความตองการของผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิบัติ
ระยะฉุกเฉิน (72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ – 2 สัปดาห์)
ระยะนี้ผูประสบภาวะวิกฤต / ภัยพิ บัติ ทั้ งผู สู ญเสี ยหรือ ผูรอดชี วิตจะมองโลกในแงดี การชวยเหลื อ
หลั่งไหลเขามามากมาย ไดรับความสนใจจากผู บริหารระดับประเทศ สื่อมวลชนใหความสนใจ ผูประสบภาวะ
วิกฤต / ภัยพิ บัติ เกิดกาลังใจวาครอบครัวและชุ มชนจะสามารถฟนตัวได ระยะนี้สามารถสา รวจหาขอมู ลของ
สถานการณและความตองการของผูประสบภาวะวิกฤต / ภัย พิบัติ ไดชั ดเจนมากขึ้ น เพื่ อวางแผนในการให
ความชวยเหลื อไดตรงกั บ ความตองการของผู ประสบภาวะวิ ก ฤต / ภั ยพิ บัติ และประเมิ น คั ดกรองภาวะ
สุขภาพจิตเพื่ อคนหากลุมเสี่ยงในแตละวัย และนามาวางแผนในการชวยเหลื อที่ถูกตอง เหมาะสม รวมถึ งมีการ
จัดลาดับความตองการของกลุมเสี่ยงที่ตองไดรั บการชวยเหลืออยางเรงดวนและตอเนื่อง ซึ่งกระบวนการในการ
ชวยเหลือเยียวยาจิตใจระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (ตั้งแตเกิดเหตุ - 2 สัปดาห) ดังนี้
1. เมื่อเกิดสถานการณวิ กฤตที ม MCATT ในพื้ นที่เ กิ ดเหตุป ระเมิ นสถานการณดานสุข ภาพจิ ตและ
กาหนดพื้น ที่ ที่จ ะลงไปชวยเหลื อ เตรี ย มความพรอมของที ม วั สดุ อุ ปกรณ แบบประเมิ น/คัด กรองภาวะ
สุขภาพจิตและสรุปตามแบบรายงานสถานการณเบื้องตนการชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต
2. คั ดกรองและคนหากลุ มเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต โดยใชเวชระเบียนสาหรับผูประสบภาวะวิก ฤต/
ภัยพิบัตแิ ละใหการปฐมพยาบาลดานจิตใจ
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ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป)
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการทางาน

นักวิชาการ

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

- มีการประเมิน คัดกรองกลุมเสี่ยงและ
การรวบรวมและสงตอขอมูล

180 นาที

- มีบุคลากรที่มีทักษะในการประเมิน
กลุมเสี่ยง และการสงตอขอมูล

180 นาที

- มีบุคลากรที่มีทักษะของผูใหการ
ชวยเหลือ PFA และการติดตาม
ตอเนื่องตามระยะของการดูแล และ
การรายงาน MCATT 1 , MCATT 2

30 - 180
นาที / คน

- มีการสงตอและติดตามกลุมเสี่ยงใน
ระดับ รพช./รพท./ รพศ. และ
สงตอตามระบบ รพจ.
บริการสุขภาพ

420 นาที

- มีการตรวจสอบและความถูกตอง
ของขอมูลตอสถานการณนั้นๆ

ขอมูลผูประสบภาวะ

นักวิชาการ

ประเมิน คัดกรองกลุมเสี่ยงรายเกา และคนหาคัดกรองกลุม
เสี่ยงรายใหม

นักวิชาการ

พบ

พบปญหา
นักวิชาการ

ใหการชวยเหลือ
ตามสภาพปญหา

ไมพบ
ใหการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ /
บาบัดรักษา
(MCATT 1 , MCATT 2)

นักวิชาการ
ใช
จาเปนตอง
สงตอ
นักวิชาการ

ไม
ติดตาม ดูแลตอเนื่อง/ ยุติบริการ เมื่อหมดความเสี่ยง

นักวิชาการ
สรุปและรายงานผลการปฏิบ ัติงาน
ตามระบบ

180 นาที

- มีการติดตามขอมูลการดูแลกลุม
เสี่ยง

420 นาที

- มีการสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ตามระบบ

60 นาที

ระยะฟนฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป)
ระยะนี้เนนการสงเสริม ปองกัน บาบัด ฟนฟูสุขภาพจิต การเฝาระวังและคนหาโรคระยะเริ่มแรกเพื่อ
ปองกันความพิ การทางจิ ตใจ (Early Detection and Early Intervention) โดยจัด ทีม MCATT ในการให
การชวยเหลือผูประสบภาวะวิกฤตที่เปนกลุ มเสี่ย งตามแบบประเมิน / คัดกรอง เชน โรคเครี ยดภายหลั ง
เหตุ การณสะเทื อ นขวัญ (PTSD) มี การเฝาระวั ง ติดตามใหการบาบัดอยางตอเนื่ อ งตามสภาพปญหา เชน
การใหยา การใหการบาบัดทางจิต ใจ เพื่ อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใหการปรึกษารายบุคคล ครอบครัว
บาบัด การใหขอมูลความรูผานสื่ อ ตางๆ การสอนทักษะการคลายเครี ยด กรณีก ลุมเสีย่ งอาการยัง ไมดี ขึ้น
ใหสงตอเครือขายสาธารณสุข ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานชวยเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต ระยะฟนฟู

