
สวัสดิการดาน
สาธารณสุข

8 พฤษภาคม 2021

“ปฐมนิเทศการเขาสูสังคมใหมในสวีเดน รุน4”



ระบบสวัสดิการดาน
สาธารณสุขในสวีเดน 
https://www.youtube.com/watch?v=KAgLZdhzMP0

Tack för Va Med projekt för videomaterialet!

https://www.youtube.com/watch?v=KAgLZdhzMP0
http://www.vamed.se/Project/Start.aspx?PPGuid=12deeccb-a80d-40f4-8b18-1213ca197f28&PGuid=65b57394-d758-4990-a07d-a9df37c76cfc


คําศัพท ที่สําคัญ
● Förmån – คาใชจายที่นับรวมในสวัสดิการ

● Utan förmån – คาใชจายที่ไมนับรวมใน
สวัสดิการ
ตัวอยาง:
○ ขอใบรับรองแพทย
○ วัคซีนที่ตองการเอง
○ ทํารองเทาพิเศษ
○ พบนักกายภาพบําบัด
○ ยาบางชนิด 
○ งานทันตกรรมบางประเภท



สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล



คาใชจายดานการรักษาพยาบาล
กลุมบุคคลที่ไมเสียคาใชจาย
❑ เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 20 ป 
❑ ผูสูงอายุตั้งแต 85 ปขึ้นไป
❑ ผูที่เปนโรคติดตอรายแรงเชน เอดส    

หนองใน วัณโรค โคโรนา



คาใชจายดานการ
รักษาพยาบาลที่ไม
รวมในสวัสดิการ 
(Utan förmån)

* แตละเขตการปกครอง (Region) 
  มีคาบริการที่แตกตางกัน 

โดยทั่วๆไป:
● พบแพทย 200 kr
● บริการถพยาบาล 200 kr
● คุยกับแพทยพยาบาลทางโทรศัพท 

100 kr
● ใบสั่งยา100 kr
● 1,150 kr ในรอบหนึ่งป
● ซื้อบัตรฟรี (Förköp av frikort)



เมื่อตองนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาล

❑ ผูที่อายุตํ่ากวา 20ป ฟรี

❑ อายุ 20ป ขึ้นไป 100 kr/วัน

❑ เปนคาใชจายที่ไมนับรวมใน 
    สวัสดิการ



ตรวจสุขภาพประจําป
▪ สวีเดนเปนประเทศที่ดูแลสตรีดีมากๆ
▪ ตรวจมะเร็งเตานม ชวงอํายุ 40-74 ป ฟรี
▪ ตรวจสุขภาพตอนอายุ 40 ป ฟรี
▪ ตรวจมะเร็งปากมดลูกชวงอายุ 23-60ป ตรวจ
ทุกๆ 3 ป 

▪ อัลตราซาวด เพื่อตรวจผนังหลอดเลือด
สําหรับผูชาย ที่อายุครบ 65 ป คาใชจาย 200 
kr!



ยาคุมกําเนิด

ขอแนะนํา
▪ ควรปรึกษาแพทย หรือพยาบาล?
▪ คายาคุมกําเนิด ปละ 100 kr จนถึงอายุ 25 ป 

(ขึ้นอยูกับ Region)
▪ คายาคุมกําเนิด ประมาณ ปละ300 kr 
สําหรับผูที่อายุเกิน 25 ป

▪ ทอง! = พบพยาบาลผดุงครรภ (Barnmoske 
Mottagning)

*ไมแนะนําใหซื้อยาคุมทาง FB ยาคุม สงผลตอโรค
  ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน อื่นๆ จึงควร 
ระมัดระวังใน   
  การใช ควรขอคําแนะนําจากแพทย หรือ พยาบาล



ภาวะมีบุตรยาก
เราสามารถติดตอสถานีอนามัยไดถามีขอใดขอหนึ่ง
ดานลางนี้
▪ มีอายุ 35 ปขึ้นไป
▪ ประจําเดือนมาไมปกติ มีนอย หรือไมมีเลย
▪ เคยผาตัดกระเพาะอาหาร และมีภาวะแทรกซอน 
หรือเปนโรคเนื้องอกหรือรักษาเคมีบําบัด



สิทธิที่ควรรู

ขอลาม โดยแจงตอนจองเวลากับ
เจาหนาที่

ไมมีคาใชจายใดๆ

สามารถแจงเปลี่ยนสถาน
พยาบาลได เชน ถาอยูเมือง A 
สามารถแจงเปลี่ยนสถาน
พยาบาลไปเมือง B ได



สวัสดิการดานยารักษาโรค

apoteket 



สวัสดิการดานยารักษาโรค
● Förmån - ยาที่นับรวมในสวัสดิการ
● Utan förmån – ยาที่ไมนับรวมในสวัสดิการ
● ใบสั่งยาอิเล็คทรอนิค 
● เด็กแรกเกิดจนถึง 18ป ฟรี (เฉพาะยาที่มีใบสั่งยา
และนับรวม)

● ยาที่ใชรักษาโรคติดตอรายแรง ฟรี 
● สูงสุด 2,350 kr   ตอรอบป



สวัสดิการดาน
ทันตกรรม - คารักษา วัยเด็กจนถึงอายุครบ 24 ป ฟรี 

สําหรับหัตถการที่นับรวมในระบบ
สวัสดิการ
อายุ 24 ป ขึ้นไป จาย 3,000 kr 
ตอรอบป (Region; เขตการ
ปกครอง)

1.

2.



● อายุ 24-29 ชวย 600 kr ตอป 
● อายุ 30-64 ชวย 300 kr ตอป 
● อายุ 65 ขึ้นไป ชวย 600 kr 
ตอป 

สําหรับผูที่มีปญหาสุขภาพ โรคประจําตัว ที่
สงผลตอสุขภาพฟน
● ทันตแพทย หรือผูชวย
ทันตแพทย

● 600 kr/ครึ่งป (1มกราคม,1
กรกฏาคม)

เงินชวยเหลือดานทันตกรรม

Statligttandvårdsstöd
เงินชวยเหลือจากรัฐ

Tandvårdsstöd



Covid-19 
ทําอยางไรหากสงสัยวาติดเชื้อ

● หากมีอาการคลายไขหวัดใหญ มี
ไข คัดจมูก เจ็บคอ เพลีย คลื่นไส 
อาการปวดเมื่อยตามตัว

● หายใจลําบาก เจ็บหนาอก

● ภายใน 24-28 ชม ถาอาการไมดี
ขึ้น

โทรติดตอ 1177  หรือ 
112

โทรติดตอ 1177 
ขอคําปรึกษา หรือจอง

เวลา 

* ฟรีสําหรับผูที่มีเลขประจําตัวประชาชน

รักษาตามอาการดวย
ผลิตภัณฑจากรานยา



บทสงทาย

1177 สถานีอนามัย 

112 เหตุฉุกเฉิน

สวัสดิการดานรักษาพยาบาล 
1,150 kr

X

สวัสดิการดานยา 2,350 kr

สวัสดิการดานทันตกรรม 3,000 
kr



หนังสือแนะนํา
หัวขอ การดูและรักษาสุขภาพ
ของตนเองใน สวีเดน หนา 183

หาอานไดที่ www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/


ดวยความปรารถนาดี
จาก

ทีมงานไทยไวส
www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/

