
สวัสดิการดาน
สุขภาพจิต

8 พฤษภาคม 2021

“ปฐมนิเทศการเขาสูสังคมใหมในสวีเดน”



งานวิจัยความรุนแรงภายในครอบครัว และจากประสบการณการใหคําปรึกษา

● สรุปผลจากงานวิจัย และ ขอเสนอแนะ 4 หัวขอหลัก
● ประสบการณของนักบําบัด จากการใหคําปรึกษา
● ผูเขารวม แชรประสบการณ 

*หาก ทานสนใจอานรายงานฉบับเต็มไดที่ https://www.thaiwise.se/domestic-violence-against-thai-women-in-sweden/

https://www.thaiwise.se/domestic-violence-against-thai-women-in-sweden/


สุขภาพจิต คืออะไร?
Vad är psykisk hälsa?
https://www.youtube.com/watch?v=Kt2UccQKK
5M

Tack för Folkhälsomyndigheten för videomaterialet!

https://www.youtube.com/watch?v=Kt2UccQKK5M
https://www.youtube.com/watch?v=Kt2UccQKK5M


คําศัพทที่ควรรู
▪ Jag mår inte bra ฉันรูสึกไมดี
▪ Jag mår dåligt ฉันรูสึกแย
▪ Jag är ledsen ฉันเสียใจ
▪ Jag är stressad ฉันเครียด
▪ Jag är rädd ฉันกลัว
▪ **Jag känner mig nedstämd ฉันรูสึกหดหู 
▪ Jag känner mig orolig ฉันรูสึกวิตกกังวล



Nedstämdhet ความหดหู

● เปนปฏิกิริยาทางความรูสึกเมื่อสถานการณที่ยากลําบากเกิดขึ้น                     
ดังนั้นเราไมสามารถหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหูไดอยางสิ้นเชิง 

● บางคนรูสึกเศรา เหนื่อย หรือ ทอแท 

● บางคนรูสึกโมโห รําคาญ หรือ กระวนกระวาย

● บางคนรองไห อยากมีคนปลอบใจ

● บางคนอยากอยูเงียบๆ คนเดียว



ปจจัยที่ทําใหเกิด
ความหดหู

● เหตุการรที่เกิดขึ้นในชีวิต

● ความเหงาและความวิตกกังวล

● สุขภาพทางรางกาย ขาด B12 
เหล็ก ฮอรโมน การนอนไม
เพียงพอ เปนตน



ติดตอศูนยอนามัย 

Vårdcentralen 
หากมีอาการหดหูทุกวันติดกันเปนเวลาอยาง
นอยสองอาทิตยหรือถาหากวาคุณรูสึกแยมาก
จนมีผลเสียกับการใชชีวิตประจําวัน

ตัวอยาง อาการ ตอไปนี้ก็สามารถติดตอไปที่ 

Vårdcentralen ได

Stress ความเครียด

Sömnsvårigheter นอนไมคอยหลับ

Ångest ความวิตกกังวล

Panikattacker  อาการแพนิก

Depression ซึมเศรา

Remiss:

Psykolog
นักจิตวิทยา

Psykiatriker
จิตแพทย



ขอคําแนะนําเพิ่มเติม
โทร 1177 

ไดตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/

สุขภาพจิตเปนเรื่อง
สําคัญ ไมควรปลอยปะ
ละเลย



โทร112
เหตุฉุกเฉิน

ควรโทรเมื่อไหร?

เมื่อรูสึกวา เปนอันตรายตอ:
ชีวิต

ทรัพยสิน
สิ่งแวดลอม

ขอความชวยเหลือดวน
เรียกรถพยาบาล

ถูกทําราย

คิดสั้น อยากฆาตัวตาย หาทาง
ออกไมได โทร 112
จะมีเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษา
และรับฟง



โทรติดตอ
สายดวนสันติภาพสตรี กรณีที่คุณ

● ถูกทารุณกรรมทางรางกายและจิตใจ
● ถูกคุกคามทางเพศ

ที่สําคัญคือ
● ญาติหรือคนใกลตัวก็สามารถโทรแทนคุณได
● โทรไดตลอดเวลา อยูที่ไหนก็โทรได
● ไมจําเปนตองบอกชื่อจริง และในบิลคาโทรศัพทจะไม

ปรากฏชื่อ Kvinnorfridslinjen 
● ขอลามได
● ฟรี
● ขอมูลทุกอยางจะถูกเก็บเปนความลับ



หนวยงานที่ให
ความชวยเหลือ

Socialtjänsten 
สํานักงานบริการสวัสดิการสังคม

Bup, barn och ungdomspsykiatrin
หนวยงานใหคําปรึกษาของเด็กและวัยรุน 



Socialtjänsten สํานักงานบริการสวัสดิการสังคม 

▪ Familjerätten แผนกกฏหมายครอบครัว

▪ Familjerådgivning การใหคําปรึกษาครอบครัว

▪ Samarbetssamtal การสนทนาเพื่อความรวมมือ

▪ Familjebehandling การบําบัดครอบครัว



● เมื่อพอแมตัดสินใจแยกทางกัน ก็จะตองมีการตกลงเกี่ยวกับ 
การดูแลลูก เรื่องที่อยูอาศัย การพบปะเจอกัน และทุกอยางๆ ที่
เกี่ยวกับลูก 

● หากตกลงกันเองไมได Socialtjänsten ก็จะเขามาชวย
● หากผาน Socialtjänsten ไมได ก็จะตองไปหาทนาย คาใช
จาย 50,000-200,000 โครน จะใชเวลา 1 ป และทั้งคูตองเสีย
คาทนายเอง

Familjerätten กฏหมายครอบครัว



Familjerådgivning การใหคําปรึกษาครอบครัว
● Alla kan få problem i sin relation. 
     ปญหาในความสัมพันธเกิดขึ้นไดกับทุกคน

● Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. 
     การไดพูดคุยกับคนนอกอาจจะเปนสิ่งที่ดี

● Alla kommuner erbjuder parsamtal hos familjerådgivningen.
     มีบริการ ปรึกษาชีวิตคูใน แผนกการใหคําปรึกษาครอบครัวในทุก kommun 

**คาใชจายขึ้นอยูกับแตละ Kommun แตสูงสุดอยูที่ 500 โครน ตอครั้ง 



● เมื่อพอกับแมไมสามารถตกลงเรื่องการดูแลลูกรวมกันได
ในกรณีที่เลิกลากันไปแลว

● ฟรี
● เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ในการดูแลบุตร ที่อยูอาศัย การ
พบปะ

● ทุกอยางจะพิจารณาจากผลประโยชนของเด็กเปนหลัก

Samarbetssamtal การสนทนาเพื่อความรวมมือ



Familjebehandling การบําบัดครอบครัว
● เมื่อความสัมพันธในครอบครัว พอ แม ลูก มีปญหาและไม

สามารถแกไขไดดวยตัวเอง การบําบัดครอบครัวก็จะเปนอีก
ทางออกหนึ่งที่จะชวยเชื่อมความสัมพันธใหดีขึ้นได

● หากทาง Socialtjänsten เห็นวาสมควรไดรับความ
ชวยเหลือในการบําบัดครอบครัว ก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อ
วางแผนการบําบัดตอไป 



หนวยงานใหคําปรึกษาของเด็ก และ วัยรุน 
BUP, barn och ungdomspsykiatrin

▪ อายุ 0-18
▪ ขอลามได
▪ www.bup.se

http://www.bup.se


หนังสือแนะนํา

หาอานไดที่ www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/


ดวยความปรารถนาดี
จาก

ทีมงานไทยไวส
www.thaiwise.se 

http://www.thaiwise.se/

