
กฎหมายการดแูลสขุภาพระบไุวว้่
า: 

 

เจา้หนา้ทีผู่ใ้หก้ารดแูลจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเด็กที่
เป็นญาต ิและ ความตอ้งการในขอ้มลู ค าแนะน า และ 
การสนับสนุนชว่ยเหลอืของพวกเขา 
เมือ่บดิามารดาของเด็ก หรอื ผูใ้หญค่นอืน่ 
ทีพ่วกเขาอาศัยอยูด่ว้ยถาวร, เสยีชวีติ หรอื ม:ี 
 

• เจ็บป่วยสาหัสทางกายหรอืไดรั้บบาดเจ็บ 
• ป่วยทางจติ หรอื 

การท างานของรา่งกายบกพรอ่ง 
• การใชส้ารเสพตดิหรอืโรคจากการเสพตดิ  

 

 

ในภมูภิาคสโกเ่น่ะ 
เด็กจะตอ้งไดรั้บความเอาใจใสเ่ชน่เดยีวกนั 
หากพีน่อ้งมปัีญหาทางดา้นสขุภาพทีก่ลา่วมาแลว้ขา้ง
ตน้  
 

ขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ที ่
หากคณุมขีอ้กงัวลใจทีเ่กีย่วกบัความจ าเป็นทีต่อ้งไดรั้
บขอ้มลู และ การสนับสนุนชว่ยเหลอืเด็ก 
 

พืน้ทีส่ าหรับเขยีนขอ้มลูการตดิตอ่: 
 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 
เว็บไซตส์ าหรบัอา่นขอ้มลูเพิม่ 
เตมิในภาษาสวเีดนเกีย่วกบัเด็กที่
เป็นญาต:ิ 
 
คูม่อืการดแูลทางการแพทย ์1177.se 

• หมวดหมู ่
เมือ่ชวีติครอบครัวมคีวามยากล าบาก  

• หมวดหมู ่การรูส้กึไมส่บาย 
ในฐานะบดิามารดา  

• เมือ่ผูใ้หญใ่นครอบครัวของคณุรูส้กึไมส่บาย  

 
ศนูยค์วามรูค้วามสามารถส าหรับญาตแิหง่ชาต ิ(NKA) 
anhoriga.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เด็กในฐานะญาต ิ 
ภมูภิาค สโกเ่น่ะ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

เมือ่ ม ีเด็กเล็ก 
และ เด็กวยัรุน่  
ใน ครอบครวั 
 
 

เด็กจะไดรั้บผลกระทบเมือ่บดิามารดา พีน่อ้ง 
หรอืคนอืน่ในครอบครัวป่วย แมแ้ตเ่ด็กเล็ก ๆ 
ก็ยงัรูส้กึไดว้า่ทกุอยา่งไมเ่ป็นไปตามสถานการณ์ปกต ิ
 

เด็ก ๆ 
จ าเป็นจะตอ้งมสีว่นรว่มและไดรั้บรูว้า่เกดิอะไรขึน้ในค
รอบครัว เมือ่มคีนป่วย หรอืไดรั้บบาดเจ็บ 
สิง่ทีส่ าคญัคอื ตอ้งบอกเลา่วา่ เกดิอะไรขึน้ 
เพือ่ทีเ่ด็กจะไดไ้มต่อ้งแบกรับความกงัวลใจไว ้และ 
จนิตนาการไปโดยล าพัง  
 

เด็กมสีว่นรว่มโดยการรับรูข้อ้มลูในรปูแบบตา่ง ๆ 
ตามอาย ุและ วฒุภิาวะ และ 
โดยการเปิดโอกาสใหพ้ดูคยุเกีย่วกบัโรคนัน้ๆ   
 

กระตุน้ใหเ้ด็กตดิตามไปดว้ยเมือ่ไปเยีย่ม 
ในการเขา้รับการดแูลรักษาถา้หากเด็กตอ้งการ 
เตรยีมตวัโดยการบอกเลา่เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของ
การดแูลรักษา บางครัง้เด็ก ๆ 
อาจตอ้งการสง่ของไปทีค่ลนิกิ หรอื โรงพยาบาล เชน่  
ตุ๊กตาหม ีหรอื รปูวาด   

 
 

http://www.1177.se/
http://www.anhoriga.se/


การพดูคยุกบัเด็ก  
 

วธิทีีด่คีอื หาขอ้มลูกอ่นวา่เด็กรูอ้ะไรเกีย่วกบัโรคนัน้ ๆ 
และ สิง่ทีเ่กดิขึน้ ใหโ้อกาสแกเ่ด็ก 
ไดพ้ดูคยุโดยบอกเลา่วา่ พวกเขารูส้กึอยา่งไร และ 
ถามค าถาม พยายามตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมา 
หากคณุไมท่ราบค าตอบ คณุควรพดูเชน่นัน้   
 

เด็กบางคนไมถ่ามอะไรเลย แต่ไมจ่ าเป็นตอ้งหมาย 
ความวา่ พวกเขาไมม่คี าถาม เด็ก ๆ อาจตอ้งการ 
เวลา และ บางครัง้ ค าถามกต็ามมาในภายหลังจาก 
นัน้เล็กนอ้ย อยา่งลังเลทีจ่ะถามวา่ 
เด็กมคี าถามอะไรบา้ง แทนทีจ่ะถามวา่ 
เด็กมคี าถามหรอืไม ่ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

เด็กบางคนรูส้กึผดิกบัสิง่ทีเ่กดิข ึน้ 
ส ิง่ทีส่ าคญัคอืตอ้งแจง้ใหเ้ด็กทราบอยา่งชดัเจนว่
า โรคนีไ้มใ่ชค่วามผดิของใคร! 
 

หากมเีด็กหลายคนในครอบครัว 
ก็ควรค านงึถงึการพดูเพือ่ให ้
แมแ้ตเ่ล็กคนเล็กทีส่ดุเขา้ใจดว้ย 
บางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชก้ารสนทนาเป็นรายบคุคลเ
นือ่งจากอายแุละ ความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั   
 

ควรมคีวามละเอยีดออ่นวา่ เด็กจะรับมอืไดแ้คไ่หน  
เปิดโอกาสใหม้กีารไดพ้ดูคยุกนั และ 
ใหเ้ด็กไดรั้บขอ้มลูอกี  
 

อะไรทีส่ามารถท าใหช้วีติประจ า 
วนังา่ยยิง่ข ึน้?  
 

พยายามรักษากจิวัตรของครอบครัว 
และความสนใจของเด็ก ๆ 
ในชวีติประจ าวันไวใ้หม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้
ไปโรงเรยีนอนุบาลหรอืโรงเรยีน ท ากจิกรรมตา่ง ๆ 
ตอ่ไปอยา่งทีเ่คยท ามากอ่น พบปะเพือ่นฝงู และ 
การท าสิง่ด ีๆ มกัจะเป็นผลดตีอ่เด็ก   
 

นอกจากนีย้งัเป็นไปไดท้ีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืจาก
หน่วยบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพ 
การดแูลสขุภาพนักเรยีน หรอื จากเทศบาลเมอืง 
เมือ่มคีนในครอบครัวป่วย 
โปรดแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนอนุบาล หรอื 
โรงเรยีน คนทีเ่ด็กรูส้กึใหค้วามไวว้างใจ 
เกีย่วกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในครอบครัว   
 

เด็กบางคนรับผดิชอบอยา่งมากตอ่บคุคลทีป่่วย, 
สมาชกิครอบครัวคนอืน่ ๆ และ/หรอืในครัวเรอืน 
มนัเป็นภาระความรับผดิชอบทีส่ าคญัทีจ่ าเป็นตอ้งยก
ออกไปจากเด็ก 
มฉิะนัน้อาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพและการพัฒนาการข
องเด็กได ้ 

ปฏกิริยิาของเด็ก 
 

ทกุคนมคีวามแตกตา่งกนั รวมถงึเด็ก ๆ ดว้ย และ 
ดังนัน้ เด็ก ๆ จงึมปีฏกิริยิาตอบสนองทีแ่ตกตา่งกนั 
เมือ่พวกเขาไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัความเจ็บป่วยของสม
าชกิในครอบครัว  เด็กบางคนเศรา้ 
เด็กคนอืน่อาจดเูหมอืนจะไมม่ปีฏกิริยิาตอบสนองอะไ
รเลย และ 
ปฏกิริยิามกัจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึระดับการพัฒนาการข
องเด็ก 
เด็กคนเดยีวกนัอาจแสดงปฏกิริยิาทีแ่ตกตา่งกนัในแต่
ละชว่งเวลา 
เด็กบางคนมปีฏกิริยิาตอบสนองโดยความผกูพันและเ
ฉยเมย บางคนอาจเปิดเผยและกา้วรา้ว 

ปฏกิริยิาในรปูแบบตา่งๆ ไมม่อีะไรตอ้งกงัวลใจ 
หากโดยหลักการแลว้ 
ดเูหมอืนเด็กรูส้กึดเีป็นพืน้ฐานอยูแ่ลว้ 
อยา่งลังเลทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืจาก ผูเ้ชีย่วชาญ 
หากคณุกงัวลใจเกีย่วกบัเด็กของคณุ  
 

หากเด็กไมส่บาย 
 
เด็กทีป่่วยทางสขุภาพจติ 
อาจแสดงการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม และ 
อาการตา่ง ๆ ทีม่กัเกดิขึน้ซ ้า ๆ อกีได:้  

• ปวดทอ้ง  
• ปวดศรีษะ  
• ปวดกลา้มเนือ้  
• มปัีญหาในเรือ่งไมค่อ่ยมสีมาธ ิ
• ความผดิปกตขิองการนอนหลับ  
• ปัญหาทีโ่รงเรยีนอนุบาลหรอืโรงเรยีน  

 
 

ตวัอยา่งกจิการทีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้นวยัตา่ง ๆ: 
 

เด็ก 0-5 ปี: 
• BVC – อนามยัเด็ก  
• กจิการนักจติวทิยาทีอ่นามยัพยาบาลผดงุครร

ภ ์และ BVC  
• ศนูยอ์นามยั   

 
เด็ก และ เยาวชน อายุ 6-17 ปี: 

• แผนกดแูลสขุภาพนักเรยีน – 
แผนกดแูลสขุภาพนักเรยีนประจ าโรงเรยีน  

• ศนูยอ์นามยั    
• คลนิกิส าหรับเยาวชน (12-23 ปี) 
• En väg in - ทางเขา้ทางหนึง่, 

การใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัทส์ าหรับเด็ก 
และ เยาวชนในเมอืงสโกเ่น่ะ 
เมือ่พดูถงึเรือ่งความเจ็บป่วยทางสขุภาพจติ 
บดิามารดา แมแ้ตต่วัเด็กเอง 
ก็สามารถโทรไปทีน่ั่นได ้ 
หมายเลขโทรศัพท:์ 020-51 20 20 

คณุมคี าถามอะ
ไร? 

 


