
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลภักดชุีมพล ชัยภูมิ 
ระเบียบปฏิบัติเลขที่  SP-MCATT-01 Rev 00  

เร่ืองทีมช่วยเหลอืเยยีวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤต(MCATT)   

 
 
 

 
 

 ช่ือ/สกลุ หรือคณะกรรมการ/ทีม วนั/เดอืน/ปี 
จดัท าโดย งานสุขภาพจติ กมุภาพนัธ์ 2557 
ทบทวนโดย   

อนุมัตโิดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ภกัดชุีมพล 

 
(นพ.วชิิต  รุ่งพุทธิกลุ) 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่2/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่  SP-MCATT-01 Rev 00  แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจ
ผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 

 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง :  ER 
/IPD/OPD /แพทย์/PCU/แพทย์
แผนไทย/กายภาพ/เภสัชกรรม/
บริหาร 

วนัทีเ่ร่ิมใช้ 
กุมภาพนัธ์  2557 

ผู้เรียบเรียง  : งานสุขภาพจิต ผู้อนุมัติ 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 
สารบัญ 
ตอนที ่                                            หัวข้อ  
1.0 วตัถุประสงค ์
2.0 ขอบข่าย 
3.0 ค านิยามศพัท ์
4.0 เอกสารอา้งอิง 
5.0 นโยบาย 
6.0 ความรับผดิชอบ 
7.0 วธีิปฏิบติั 
8.0 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
9.0 ภาคผนวก 
10.0  

บันทกึการประกาศใช้ 

ฉบับที ่ วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
1   กุมภาพนัธ์  2557 ฉบบัใหม่  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
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หน้าที ่3/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 

 
1.0 วตัถุประสงค์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤตของทีม(MCATT) 
 
2.0 ขอบข่าย  ใหบ้ริการตั้งแต่เม่ือไดรั้บแจง้มีภยัพิบติัเกิดข้ึน   ผูอ้  านวยการสั่งปฏิบติัการ MCATT 

 ผูป้ระสานงานแจง้สมาชิกเพื่อรวมทีม MCATT   ทีมออกประเมินสถานการณ์  ใหก้ารปฐมพยาบาล

ทางดา้นจิตใจ  ประเมิน คดักรอง  ดูแล  ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ  ประสานงาน  ส่งต่อ  ติดตามดูแล

ต่อเน่ือง    ตลอดจนรวบรวมรายงานเพื่อรายงานต่อผูอ้  านวยการและส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  

3.0 ค านิยามศัพท์  
     ทมี  MCATT(Mental  health  Crisis  Assessment  and  Treatment  team)หมายถึงทีมสหวชิาชีพ
ท่ีใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยาดา้นจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤตไดแ้ก่ แพทย ์  พยาบาล   นกัจิตวทิยา  นกัสังคม
สงเคราะห์  นกัวชิาการสาธารณสุข  เภสัชกร  ผูรั้บผดิชอบดา้นสุขภาพจิตและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

การช่วยเหลอืเยยีวยาจิตใจ  หมายถึง  การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นจิตใจและสังคมแก่ผูป้ระสบ
ภาวะวกิฤตจากภยัพิบติัโดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ เช่น การปฐมพยาบาลทางจิตใจ  การใหก้ารปรึกษา  
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางใจ  การปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม  การบ าบดัรักษา  รวมถึง
การประสานการส่งต่อในเครือข่ายตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล  เพื่อใหเ้กิดความสมดุลดา้นจิตใจ  
สามารถปรับตวัและกลบัมาด าเนินชีวติไดต้ามปกติ 

ผู้ประสบภาวะวกิฤต  หมายถึง  ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม  
ประกอบดว้ย   ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็  ครอบครัวผูเ้สียชีวติ/บาดเจบ็  ผูร้อดชีวติ  ผูสู้ญเสียทรัพยสิ์น  ผูอ้ยูใ่น
เหตุการณ์  ผูป่้วยท่ีมีประวติัการรักษาทางจิตเวชและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือ  

4.0 เอกสารอ้างองิ  
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  มาตรฐานทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต 

(Mental  health  Crisis  Assessment  and  Treatment  team:MCATT)พิมพค์ร้ังท่ี  1  2555  พิมพท่ี์  บริษทับี
ยอนดพ์บัลิสช่ิงจ ากดั 
 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข   หลกัสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลกัการ EASE  
Psychological  First  Aid:EASE พิมพค์ร้ังท่ี 3  2553  พิมพท่ี์โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย 
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หน้าที ่4/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 

 
5.0 นโยบาย 

ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤตโรงพยาบาลภกัดีชุมพลรับทราบแนวทางปฏิบติัเม่ือมี      

ผูป้ระสบภาวะวกิฤต 

6.0 ความรับผดิชอบ    

1. คณะท างานวกิฤติสุขภาพจิต(MCATT) 

             1.1.ประสานขอ้มูลพื้นฐาน เช่น 

- หน่วยบริการในพื้นท่ี พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ ( ผูป้ระสานส านกัผูต้รวจ  ผูป้ระสาน

ของสสจ.)ในพื้นท่ี ทีมเคล่ือนท่ีอ่ืน 

  - จ านวนประชากรท่ีประสบภยั 

  - รูปแบบในการใหบ้ริการของทีมเคล่ือนท่ี 

                 1.2 ประสานฝ่าย/กลุ่มงานในการจดัทีม เพื่อขออนุมติั ซ่ึงแต่ละทีมประกอบดว้ย 
                    1.แพทย ์                                          1    คน 
                    2. พยาบาลวชิาชีพ                1-2   คน 
  3.พยาบาลสุขภาพจิต   1  คน  
                       4. นกักายภาพบ าบดั   1   คน 
                       5. นกัวชิาการ                      1   คน 
                       6.เภสัชกร       1   คน 
                       7.แพทยแ์ผนไทย   1   คน  
     8.พนกังานขบัรถ   1  คน  
  9.ผูช่้วยเหลือผูป่้วย/อสม.      

               1.3 จดัเตรียมอุปกรณ์/เอกสาร/อ่ืนๆ เช่น อาหาร  
               1.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการวอรูม กรณีเป็นผูช่้วยเหลือ 
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หน้าที ่5/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้     กุมภาพนัธ์  2557 

 
           บทบาทหน้าทีข่องทมีช่วยเหลอืด้านจิตใจผู้ประสบภัย(ทมี MCATT) 

ต าแหน่ง หน้าที่ 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล สั่งทีมออกปฏิบติัการเม่ือเกิด  MCATT 
แพทย ์ ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ /ตรวจรักษาและเป็นหวัหนา้ทีมใน

การตดัสินใจ 
พยาบาลวชิาชีพ  ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ /คดักรอง ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
พยาบาลสุขภาพจิต ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ/คดักรอง ใหค้  าปรึกษา 
นกักายภาพบ าบดั ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ/คดักรอง ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
แพทยแ์ผนไทย ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ/คดักรอง ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
เภสัชกร ใหค้  าปรึกษาเร่ืองยา จดั-แจกยา สรุปราคายา 
พยาบาลสุขภาพจิต/
นกัวชิาการ 
 
 
 
 
 

ประสานงานเตรียมขอ้มูล ประสานงานเร่ืองท่ีพกัและอาหาร 
สรุปรายงานประจ าวนัและสัปดาห์ สรุปรายงานส่งกรมสุขภาพจิต 
สรุปรายงานใหพ้ื้นท่ีเพื่อส่งต่อขอ้มูลและส่งขอ้มูลต่อทีมดูแล 
สรุปค่าใชจ่้าย 
จดัเตรียมรถใหมี้ความพร้อมส าหรับการเดินทาง  
บนัทึกภาพการปฏิบติังาน 

พนกังานขบัรถ ช่วยอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น เรียกผูรั้บบริการพบแพทย์ 
ผูช่้วยเหลือคนไข ้ ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ/คดักรองเบ้ืองตน้ 
อสม. ใหก้ารปฐมพยาบาลดา้นจิตใจ/คดักรองเบ้ืองตน้ 

 

7.0 วิธีปฏิบัต ิ

เม่ือไดรั้บแจง้วา่มีผูป้ระสบภาวะวกิฤตจากภยัพิบติัจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภยั  โคลนถล่ม  วาตภยั  

แผน่ดินไหว  โรคระบาดหรือภยัพิบติัจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การก่อการร้าย  อุบติัเหตุหมู่  ไฟ

ไหม ้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
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หน้าที ่6/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 

 
1.ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมีค าสั่งใหที้ม MCATT  ออกปฏิบติัการ 

2.พยาบาลจิตเวชจะเป็นผูป้ระสานงานแจง้สมาชิกเพื่อรวมทีม MCATT  และออกประเมินสถานการณ์

ในฟ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ 

3.ทีม MCATT  ประเมินดา้นจิตใจดา้นจิตใจ 

3.1 ในระยะฉุกเฉิน 72 ชัว่โมง-2สัปดาห์ โดยใชแ้บบคดักรอง  BS4(ภยัธรรมชาติ)หรือ แบบ  

PISCES-10 (ภยัน ้ามือมนุษย)์และใหก้ารดูแลทางดา้นจิตใจตามแนวทางการปฐมพยาบาลทางดา้นจิตใจ

ตามหลกัการ EASE  Psychological  First  Aid 

3.2ในระยะหลงัไดรั้บผลกระทบ 2 สัปดาห์-3 เดือน  ใหก้ารดูแลโดยใชแ้บบคดักรอง  ST5/DS8           

(ภยัธรรมชาติ)หรือ PISCES-10 /DS8 (ภยัน ้ามือมนุษย)์ 

4.ผลการประเมินดา้นจิตใจ 

 4.1กรณีประเมินแลว้ไม่พบปัญหาดา้นจิตใจหรือมีแต่ไม่รุ่นแรง  ใหก้ารดูแลทัว่ไป  ใหค้  าปรึกษา

เบ้ืองตน้ 

4.2หากประเมินทางดา้นจิตใจแลว้พบวา่สภาพจิตใจมีปัญหารุนแรงใหส่้งพบพยาบาลสุขภาพจิต

เพื่อใหค้  าปรึกษาและส่งต่อพบแพทย ์    

5.แพทยต์รวจอาการ  วนิิจฉยัและใหก้ารรักษา 

6.ทีม MCATT ประเมิน  CASE ร่วมกนัหากพบวา่เกินขอบเขตความสามารถทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ

และปัจจยั 4  ใหป้ระสานงานและส่งต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.เภสัชกร  ดูแลจ่ายยา  ใหค้  าแนะน า 

8.พยาบาล  นดัหมาย ดูแลต่อเน่ืองใน Case ท่ีมีความรุนแรง 

9.พยาบาลจิตเวช/นกัวชิาการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  ประเมินผล 

10.พยาบาลจิตเวชสรุปรายงานส่งใหผู้อ้  านวยการโรงพยาบาล/ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัรับทราบ 
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หน้าที ่7/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 

 
8.0 เคร่ืองชีวั้ดคุณภาพ 

      ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) มีมาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  9.0  ภาคผนวก 

ทมี  MCATT(Mental  health  Crisis  Assessment  and  Treatment  team)หมายถึงทีมสหวชิาชีพท่ี
ใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยาดา้นจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤตไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล  นกัจิตวทิยา  นกัสังคม
สงเคราะห์  นกัวชิาการสาธารณสุข  เภสัชกร  ผูรั้บผดิชอบดา้นสุขภาพจิตและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

 ภาวะวกิฤตและภยัพิบติั  
 1ภยัพิบติัจากธรรมชาติ  เช่น สึนามิ  น ้าท่วม  แผน่ดินไหว  พาย ุ ภยัแลง้  ไขห้วดันก  

2.ภยัพิบติัจากการกระท าของมนุษยเ์ช่นการก่อการร้าย ตึกถล่ม เพลิงไหม ้ เคร่ืองบินตก  อุบติัเหตุหมู่  
 3.ภาวะวกิฤตเช่น  กระโดดตึก  พยายามฆ่าตวัตาย  อุปทานหมู่   ความรุนแรง  วกิฤตการเมือง  

ปฏิกริิยาตอบสนองต่อภาวะวกิฤต 
ช็อก  กลวั  หวาดผวา  สยดสยอง  เศร้า  สูญเสีย  คิดสับสน  ควบคุมตนเองไม่ได ้ หมดหวงั  

ตอ้งการพึ่งพาคนอ่ืน  ขาดการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
การดูแลระยะวกิฤตและฉุกเฉิน  72  ชัว่โมงแรกหลงัเกิดเหตุ 
หลกัการการปฐมพยาบาลทางจิตใจ  EASE 
จุดมุ่งหมายเพือ่ 

1.ลดความทุกขย์ากทั้งทางกายและทางจิตใจ 
2.เพิ่มขีดความสามารถในการจดัการของผูป้ระสบภยั 
3.ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัปรับตวักลบัสู่สภาพเดิม 
4.ช่วยประสานผูป้ระสบภยัเขา้กบัทรัพยากร 

หลกัการการปฐมพยาบาลทางจิตใจ  EASE 
1.E:Engagement  ประกอบดว้ย 3  ส. 

  ส1 :สังเกตสีหนา้ท่าทาง  พฤติกรรมและอารมณ์โดยรวมของผูป้ระสบเหตุการณ์วกิฤต  
   ส2 :สร้างสัมพนัธภาพ  แนะน าตวัเอง 

  

http://www.phakdeehos.org/


 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่8/8 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-MCATT-01 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : : ทีมช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์  2557 

 

  ส3:ส่ือสาร  พดูคุยเบ้ืองตน้โดยใชค้  าถามปลายเปิด  เช่น ตอนน้ีรู้สึกเป็นอยา่งไรบา้ง  
ไม่ซกัถามถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.A:Assessment  ประกอบดว้ย  3  ป 

ป1:ประเมินและตอบสนองความตอ้งการอยา่งเร่งด่วนดา้นร่างกายและจิตใจ  เช่น  ปัจจยั 4 
(ยา  อาหาร  น ้า  ท่ีพกัพิง)  ความปลอดภยัและบริการทางการแพทย ์

  ป2: ประเมินสภาพจิตใจเช่นช็อก  ปฏิเสธ  โกรธ  ต่อรอง  เศร้าเสียใจ  
  ป3 :ประเมินความตอ้งการทางดา้นสังคม  การติดต่อประสานญาติ  ผูใ้กลชิ้ด  แหล่ง
ช่วยเหลือทางสังคม 
3.S:Skill  หมายถึงทกัษะการช่วยเหลือเพื่อลดความแปรปรวนทางอารมณ์ 

  เรียกขวญัคืนสติเช่น  การฝึกหายใจ  การสัมผสั  การนวด  
  ลดความเจบ็ปวดทางจิตใจ  โดยใหร้ะบายความรู้สึก  
  เสริมสร้างทกัษะ  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้วธีิจดัการอารมณ์ของตนเองอยา่งเหมาะสม  

4.E:Education  ใหสุ้ขภาพจิตศึกษาและขอ้มูลท่ีจ าเป็น 
  ต1 :ตรวจสอบความตอ้งการท่ีจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือและเร่งด่วน  

 ต2 :เติมเตม็ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาการท่ีเกิดข้ึนจากความเครียด  วธีิปฏิบติัตวัเพื่อลด
ความเครียด  แหล่งช่วยเหลือต่าง ๆ  

  ต3 :ติดตามต่อเน่ือง 
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ผงัการไหลทมีช่วยเหลอืเยยีวยาจติใจผู้ประสบภาวะวกิฤต(MCATT) 
โรงพยาบาลภักดชุีมพล   จงัหวดัชัยภูม ิ

 
ผูรั้บผิดชอบ         กิจกรรม  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง * 

 
 
  ทีม MCATT 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีปัญหาทาง
ร่างกายและ
ความตอ้งการ
ปัจจยั4ส่ี 

 

ใหค้  าปรึกษาและส่งพบแพทย ์

ส่งต่อหน่วยงานอ่ืน 

รับยา/แนะน าการใชย้า 

ดูแลต่อเน่ือง 

ส่งต่อขอ้มูล 

 

-BS 4 
-ST5 
-DS8 
-Pisces-10 

 

 

  เภสชักร 

 

-ทะเบียนส่งต่อขอ้มูล 
การใหค้วามช่วยเหลือ 
และฟ้ืนฟทูางจิตใจ 

 

   พยาบาลจิตเวช/นกัวชิาการ 
 

 

-แบบสรุป
รายงาน 

 

NO 

Yes 
Yes 

NO 

แบบรายงาน Peer Review 
 

- ใบสัง่ยา 

ใหก้ารปฐมพยาบาลทางจิตใจ  /คดักรอง 
ประเมินความรุนแรงเบ้ืองตน้ 
 

  ผูอ้  านวยการสัง่ปฏิบติัการMCATT 

รวมทีมและออกประเมินสถานการณ์ 

สรุปรายงานส่งสสจ.ชยัภูมิ 
 

รุนแรง       ดูแลทัว่ไป 
NO 

Yes 

SP-MCATT-01 Rev 00 



 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................... อายุ ..............ปี     
วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน ........./......../....... ตึกพัก……ที่นอน…..…........................ 
เบอร์โทร / บุคคลที่ติดต่อได้.......................................................................... 

 
กลุ่มเสี่ยงท่ีควรได้รับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด้วยแบบประเมิน ST5 และ 

DS8 
มี ไม่มี 

1.1  มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน  หรือใช้ยาทางจิตเวช  เช่น ยาคลายเครียด  ยา
นอนหลับ 

  

1.2  เคยใช้สารเสพติด  เช่น สุรา, กัญชา, ยาบ้า ฯลฯ  ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา   
1.3  มีโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาทุกวัน หรือความพิการที่ต้องการดูแลพิเศษหรือไม่    
1.4  ท่านรู้สึกเครียด กังวล ท้อแท้ สิ้นหวัง จนรบกวนการด าเนินชีวิต ในช่วง 2 สัปดาห์นี้    

    **มีหนึ่งข้อข้ึนไป  ประเมินด้วย  ST-5   
 

แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (ใหม่) (ST-5) 
 

        
คะแนนรวม .............................. 

การแปลผล 
 คะแนน   0-4        เครียดน้อย                      คะแนน 5-7   เครียดปานกลาง 
 คะแนน    8-9  เครียดมาก                      คะแนน10-15  เครียดมากที่สุด 
การดูแล 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                              

ข้อที่ ในระยะ 2-4 สัปดาห์ 
คะแนน 

0 1 2 3 
1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก     
2. มีสมาธิน้อยลง     
3. หงุดหงิด/กระวนกระวายใจ/ว้าวุ่นใจ     
4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง     
5. ไม่อยากพบปะผู้คน     

ข้อมูลค้นหากลุ่มเส่ียง 4 ข้อ (BS 4) 
(ส าหรับเจ้าหน้าทีห่รืออาสาสมัคร) 

 



 
 

 

ค าช้ีแจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง         ท่ีท่านเลือกวา่ตรงหรือใกลเ้คียงกบัความรู้สึกจริงของ
ท่าน    มากท่ีสุด โปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 

ในช่วงท่ี 2 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ท่านมีอาการและความรู้สึกนึกคิดต่อไปน้ีหรือไม่ มี ไม่มี 

1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกขจ์นอยากร้องไห ้(เกือบตลอดทั้งวนั)    

2. รู้สึกหมดอาลยัตายอยาก   

3. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กบัส่ิงท่ีชอบและเคยท า   

4. คิดอะไรไดช้า้กวา่ปกติ   

5. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง   

6. นอนหลบัๆ ต่ืน ๆ หลบัไม่สนิท   

7. รู้สึกส้ินหวงั เป็นทุกขจ์นไม่อยากมีชีวติอยูต่่อไป   

8. ก าลงัคิดฆ่าตวัตาย   

 
การแปลผล 

  1.  ค าถามขอ้ 1-6 เป็นค าถามของแบบคดักรองภาวะซึมเศร้า ถา้ตอบวา่ “มี” ตั้งแต่ 3 ขอ้ข้ึนไป หรือ 3 
คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า ควรไดรั้บบริการปรึกษาหรือพบแพทยเ์พ่ือการบ าบดัรักษา 

  2.  ค าถามขอ้ 7-8 เป็นค าถามของแบบคดักรองความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย ถา้ตอบวา่ “มี”            ตั้งแต่ 1 
ข้อขึ้นไป หรือ 1 คะแนนขึ้นไป  หมายถึง   มีความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย ควรไดรั้บบริการปรึกษาหรือ  พบแพทยเ์พ่ือ
การบ าบดัรักษา 

ส าหรับแพทย ์  
1.ประเมิน BS4และST5    พบ.............................................................. 
2.ประเมิน DS8 พบ.............................................................................. 
3.การวนิิจฉยั....................................................................................... 
4.การรักษา
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
         แพทย.์.................................... 
 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8) 
 



แบบรายงาน Peer Review 
ภาพรวมของการปฏบิัติงาน (พืน้ทีป่ฏบัิติงาน ทมีงาน  ผู้รับบริการ  ส่ิงทีค้่นพบ) 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

             ผูส้รุปรายงาน  
                       (.....................................................) 

         ต าแหน่ง  ......................................................          
 
 



 
 
 

 
ค าแนะน า    จากอาการต่อไปน้ี กรุณาวงกลมหมายเลขค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงในปัจจุบนัของท่านมากท่ีสุด     

โดยพิจารณาตามเกณฑต์่อไปน้ี  
0 = ไม่มีอาการ 
1 = มีอาการเลก็นอ้ย    แต่ไม่รบกวนการด าเนินชีวติตามปกติ 
2 = มีอาการมาก         จนรบกวนการด าเนินชีวติตามปกติ 
3 = มีอาการรุนแรง      จนไม่สามารถด าเนินชีวติไดต้ามปกติ (หรือเป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการด าเนินชีวติ) 
 
 

 
 

 
 

ไม่มี
อาการ 

อาการ
เลก็น้อย 

อาการ
มาก 

อาการ
รุนแรง 

1. ตึงเครียด 0 1 2 3 
2. ไม่มีความสุข/ ไม่ร่าเริง 0 1 2 3 
3. กงัวล/ หวาดเสียว/ เกรงวา่เหตุการณ์รุนแรง          จะเกิดข้ึนอีก 0 1 2 3 
4. คิดถึงเหตุการณ์หรือภาพเหตุการณ์ผดุข้ึนมาซ ้ าๆ     ทั้งต่ืน และ

หลบั (ฝันถึง) 
0  1 2 3 

5. วติกกงัวลคิดวนเวยีนซ ้ าๆเร่ืองเดิม 0 1 2 3 
6. ขาดความมัน่ใจ / ความเช่ือมัน่ในตนเองลดลง 0 1 2 3 
7. ระแวดระวงั  ไม่ไวใ้จส่ิงแวดลอ้ม 0 1 2 3 
8.   รู้สึกตนเองหรือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไป  0 1 2 3 

9. เม่ือยลา้ ปวดเม่ือยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 0 1 2 3 

10. อ่อนเพลีย ไม่มีเร่ียวแรง 0 1 2 3 

รวมคะแนน + + + + = 
การแปลผลคะแนนรวม 
นอ้ยกวา่ 9 คะแนน หมายถึง ปกติ     9 – 13 คะแนน หมายถึง  ทุกขท์รมานทางจิตใจเล็กนอ้ย  
           14 – 18 คะแนน  หมายถึง     ทุกขท์รมานทางจิตใจมาก  
 19 คะแนน ข้ึนไป  หมายถึง     ทุกขท์รมานทางจิตใจรุนแรง 
                    

 

แบบประเมนิผลกระทบทางจติใจหลงัเกดิเหตุการณ์สะเทอืนขวญั – 10 
The Psychological Impact Scale for Crisis Events – 10 (PISCES-10)  

 


