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เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จะต้องติดต่อใคร ที่ไหน อย่างไร การรักษา
พยาบาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่หรือ
ไม่ จะต้องท�าอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือได้รับอุบัติเหตุ ควรท�า
ประกันสุขภาพประเภทไหน จะป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างไร
บ้าง และจะหาข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในภาษาไทยได้จากที่ไหน

คู่มือแนะน�าการรักษาสุขภาพเล่มนี้ ช่วยตอบค�าถามและข้อสงสัยต่างๆ ของคุณได้ 
รวมทั้งให้สาระน่ารู ้อื่นๆ อีกมาก จัดท�าโดยสภากาชาดสวิส ส�านักงานเพื่อสุขภาพ
และอนามัย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่ในประเทศสวิตฯ เข้าใจถึงขั้นตอนในการดูแลรักษาสุขภาพ การประกัน
สุขภาพและอุบัติเหตุ รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัย และแนะน�าแนวทาง
ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ระบบการประกันสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพของประเทศสวิตฯ มีความซับ
ซ้อน ส�าหรับชาวสวิสเองก็ยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ดังนั้นชาวต่างชาติที่ย ้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ ซึ่งคุ ้นเคยกับระบบการรักษาสุขภาพแบบ
เดิมของตน จึงไม่อาจเข้าใจระบบการรักษาสุขภาพของประเทศสวิตฯ ได้อย่างถูก
ต้อง คู ่มือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาสาระที่ส�าคัญอย่างส้ันๆ และรวบรวมรายชื่อ
หน่วยงานส�าคัญที่ควรทราบ คู่มือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยได้แก้ไข
และปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ ได้เข้าใจและรู้วิธีใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่ค�านึง
ถึงเชื้อชาติหรือสถานภาพของบุคคลนั้น 

ขอให้คุณเพลิดเพลินกับการอ่านคู่มือเล่มนี้ และมีสุขภาพดี

Pascal Strupler  พาสคาล ชตรูพเลอร์

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเพื่อสุขภาพและอนามัย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค�ำน�ำ
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ท�ำอย่ำงไรจึงมีสุขภำพ อนำมัยสมบูรณ์ กำรดูแลรักษำสุขภำพตำมแนวทำงกำรแพทย์

ระบบกำรประกันสุขภำพมีขั้นตอนอย่ำงไร

ผู้ป่วยมีสิทธิและหน้ำที่อย่ำงไร

ข้อควรรู้ส�ำหรับผู้ลี้ภัยทำงกำรเมืองและบุคคลท่ี่
พ�ำนักในประเทศสวิตฯ แต่ไม่ได้รับใบอนุญำตพ�ำนัก 
ในประเทศสวิตฯ ที่เรียกว่ำ (SANS-PAPIERS)
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คู ่มือแนะน�าการรักษาสุขภาพเล่มนี้ ให ้ข ้อมูลและค�าแนะน�าในการดูแลรักษา
สุขภาพ อธิบายเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของประเทศสวิต- 
เซอร์แลนด์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่
ในประเทศสวิตฯ เข้าใจระบบและขั้นตอนในการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บอย่างถูกต้อง

ความเข้าใจระหว่างผู ้ป ่วยกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่ง
ส�าคัญ ส�าหรับผู ้ที่ย ้ายถิ่นฐานเข้าพ�านักอาศัยอยู ่ในประเทศสวิตฯ อาจมีปัญหา
เรื่องภาษาอันเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร ดังนั้นอาจต้องการผู ้แปล ซึ่งเป็นการ
ช่วยลดปัญหานี้ได้ (หาข้อมูลได้จากหน้าที่ 45 ในหัวข้อผู้ส่ือความเข้าใจทางภาษา
และวัฒนธรรม)

คู่มือเล่มนี้ก�าหนดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงข้อมูลพิเศษ และข้อควรรู้ ดังนี้

ข้อควรรู ้ 
ค�าแนะน�าพิเศษ 

การให้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนที่บริษัทประกันสุขภาพ 
รับผิดชอบ

รายช่ือและที่อยู ่ของหน่วยที่ควรทราบ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(เช่น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่อยู่ใกล้บ้านของคุณ)

วิธีใช้คู ่มือแนะน�ำกำรรักษำสุขภำพ
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ท�าอย่างไรจึงจะมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลากหลายประเภท ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 
เป็นสิ่งส�าคัญ ส�าหรับคนทุกเพศและทุกวัย เพราะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้ว่า
ควรปรุงอาหารอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์จากอาหารน้ัน

•  รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว งา ต่างๆ มันฝร่ัง ผลิตผลที่ท�ามากจากนม เนื้อ
สัตว์ต่าง ๆ หลากหลายประเภท ปลา ไข่ เต้าหู้ หรืออาหารจ�าพวกพืชที่มีโปรตีน
สูงเป็นประจ�าทุกวัน

•  รับประทานขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ หรือของขบเค้ียวที่มีรสเค็มเพียงเล็กน้อย 
•  ดื่มน�้าวันละหนึ่งถึงสองลิตร หรือเครื่องดื่มที่ปราศจากน�้าตาล และด่ืมเคร่ืองด่ืม 

ที่มีสารคาเฟอีน สารให้ความหวาน หรือแอลกอฮอลล์แต่เพียงเล็กน้อย

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว สิ่งส�าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับเด็ก 
กิจวัตรประจ�าวันต่างๆ เช่น เดินขึ้นบันได การเดินเร็วๆ ถีบจักรยาน กิจกรรมดัง- 
กล่าวถือเป็นการออกก�าลังกายอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ช่วยท�าให้สุขภาพของเรา
แข็งแรง การออกก�าลังกายเพียงวันละครึ่งชั่วโมงก็เป็นการช่วยให้เรามีสุขภาพดี

การมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ถือเป็นลาภอันประเสิรฐ วิธีรักษาสุขภาพที ่
ดีก็คือการดูแล สนใจคอยสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่า รู้ว่าส่ิงใดส่งผล
ดีหรือผลเสียต่อสุขภาพและท�าให้ตัวเราเจ็บป่วย

รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์และออกก�ำลังกำย
อย่ำงสม�่ำเสมอ
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ขึ้นแล้ว ส�าหรับเด็กควรออกก�าลังกายหรือเล ่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง 
เพราะนอกจากจะท�าให้สุขภาพแข็งแรงแล้วยังเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจ
ด้วย

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอเอกสารเผยแพร่เรื่องอาหารและโภชนาการ 
และการออกก�าลังกาย ในภาษาต่างๆ ได้ที่ เวปไซด์ www.miges-plus.ch หาก
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ หรือต้องการเปล่ียน
นิสัยในการรับประทานอาหาร หรือลดน�้าหนัก ติดต่อได้ที่ผู ้ให้ค�าแนะน�าปรึกษา
เรื่องอาหารและโภชนาการ หรือสอบถามได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน 

•  สถาบันอาหารและโภชนาการ สมาพันธรัฐสวิส Schweizerische  
Gesellschaft für Ernährung – ให้ข้อมูลและค�าแนะน�า เคล็ดลับ 
เกี่ยวกับอาหาร ต�าราอาหาร 

 เวปไซด์และอีเมล์ www.sge-ssn.ch, info@sge-ssn.ch 
 โทร 031 385 00 00

•  สถาบันโรคเบาหวาน สมาพันธรัฐสวิส Schweizerische Diabetes- 
Gesellschaft – ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ ผู้ป่วยเป็น 
โรคเบาหวานและครอบครัว เวปไซด์และอีเมล์ 

 www.diabetesgesellschaft.ch, sekretariat@diabetesgesellschaft.ch  

 โทร 056 200 17 90

•  มูลนิธิผู ้ป ่วยเป็นโรคเบาหวานและโภชนาการ Stiftung Ernährung und  
Diabetes – เวปไซด์และอีเมล์ www.diabetes-ernaehrung.ch,  

info@diabetes-ernaehrung.ch   โทร 031 302 42 33

•  หน่วยงานให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่มารดาและบิดา Mütter- und Väter- 
beratung – ศูนย์ให้บริการตอบค�าถามเรื่องอาหารและโภชนาการ 
ส�าหรับเด็ก

 สถาบันให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่มารดา Schweizerischer Verband der  

 Mütterberaterinnen SVM

 เวปไซด์และอีเมล์ www.muetterberatung.ch, svm@bluewin.ch

 โทร 044 382 30 33

•  สวิส บาลานซ์ SUISSE BALANCE – ให้ข ้อมูลและเคล็ดลับด้านโภชนาการ 
และการออกก�าลังกาย ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

 เวปไซด์และอีเมล์ www.suissebalance.ch, info@suissebalance.ch

•  ส�านักงานกีฬา บาสโป Bundesamt für Sport BASPO
 ศูนย์ส ่งเสริมศักยภาพการบูรณาการด้วยกีฬา Kompetenzzentrum  
 Integration durch Sport KIS
 เวปไซด์และอีเมล์ www.baspo.ch/kis, kis@baspo.admin.ch
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สารพิษที่มีอยู ่ในบุหรี่ท�าให้ระบบทางเดินหายใจเกิดความระคายเคือง ท�าลายปอด
และท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งและยังส่งผลเสียต่อ
ระบบการหมุนเวียนโลหิตอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนที่ไม่ได้สูบ 
บุหรี่ด ้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอันตรายต่อเด็กและทารกที่อยู ่ในครรภ์ ดังนั้น
มารดาที่ตั้งครรภ์และอยู่ในระหว่างการให้นมบุตรควรงดสูบ
หากคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่ ติดต่อได้ที่หน่วยงานให้ค�าแนะน�าปรึกษาหรือทาง 
โทรศัพท์ (ดูหน้าที่ 7)

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสุรา (เหล้า) มีผลต่อร่างกายของคนเราแตกต่างกัน
ออกไป ไม่เหมือนกันทุกคน บางคนดื่มในปริมาณมากแต่ไม่มึนเมา แต่บางคนแม้ด่ืม
ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็ท�าให้มึนเมาได้ การด่ืมสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ดื่มและส่งผลกระทบต่อคนข้างเคียงด้วย เช่นด่ืมสุราในปริมาณที่มากเกินไป การ
ดื่มสุราร่วมกับยา การดื่มสุราแล้วขับรถ หรือด่ืมสุราในระหว่างการท�างาน สตรีมี
ครรภ์และสตรีที่อยู ่ในระหว่างการให้นมบุตรควรงดเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

ข ้อควรรู ้

ปัญหาในการดื่มสุราและสารเสพติด
•  อาจท�าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ประสบอุบัติเหตุ  

ได้รับบาดเจ็บ และมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
•  บ่อยครั้งที่ท�าให้ผู ้เสพมีพฤติกรรมก้าวร้าว ตัวอย่างเช่น การใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว หรือ การใช้ความรุนแรงกับเด็กและเยาวชน
•  ไม่เพียงแต่ผู ้เสพเท่านั้นที่ได้รับผลเสีย แต่ยังมีผลกระทบไปถึงสมาชิกใน

ครอบครัวอีกด้วย(เช่น น�าไปสู่การทะเลาะวิวาท ท�าให้มีปัญหาต่อความ
สัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้าง มีปัญหาทางด้านการเงิน และยังมีผล
เสียอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย) 

หากต้องการค�าแนะน�าและความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่หน่วยงานให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาส�าหรับผู้ติดสุราและยาเสพติด ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู ้
ช�านาญการจากหน่วยงานนี้ ให้ความช่วยเหลือผู้เสพติด รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวด้วย และให้ค�าแนะน�าปรึกษาโดยไม่เสียค่าบริการ เจ้าหน้าที่ผู ้ให ้
ค�าปรึกษามีหน้าที่รักษาความลับของผู้รับบริการ (ดูหน้าที่ 43) สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้จากแพทย์ประจ�าบ้านของคุณ

หลีกเลี่ยงกำรสูบบุหรี่ และ
ดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลล์แต่เพียงเล็กน้อย
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•  หน่วยงานให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือผู ้ เสพติด สวิส  
Sucht Info Schweiz

 www.sucht-info.ch, info@sucht-info.ch

 โทร 021 321 29 11

•  สมาคมป้องกันการสูบบุหรี่ สวิส Arbeitsgemeinschaft 
Tabakprävention Schweiz (AT Schweiz)

 www.at-schweiz.ch, info@at-schweiz.ch

 โทร 031 599 10 20

•  สมาคมโรคมะเร็ง สวิส Krebsliga Schweiz
 www.krebsliga.ch, info@krebsliga.ch

 โทร 031 389 91 00 
•  Rauchstopplinie – ให้ค�าแนะน�าในการเลิกสูบบุหรี ่

ทางโทรศัพท์ และให้ค�าแนะน�าเป็นภาษาต่างประเทศ 
เป็นบางภาษา 

 เวปไซด์ www.krebsliga.ch > Rauchstopplinie

 โทร 0848 000 181

•  สมาคมโรคปอด สวิส Lungenliga Schweiz
 เวปไซด์ www.lung.ch, info@lung.ch

 โทร 031 378 20 50

•  ศูนย์ประสานงานและหน่วยงานช่วยเหลือผู ้ติดสารเสพติด สวิส
 Infodrog: Schweizerische Koordinations- und  
 Fachstelle Sucht 
 เวปไซด์ www.infodrog.ch, office@infodrog.ch 

 โทร 031 376 04 01

•  เวปไซด์ www.infoset.ch – ให้ข้อมูลเรื่องสารเสพติด

ส�าหรับผู ้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง หากต้องการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ควร 
ด่ืมในปริมาณที่ไม่เกินจากนี้คือ ผู ้หญิงควรดื่มไม่เกินวันละ 1 แก้วมาตราฐาน ผู้ชาย
ควรดื่มไม่เกินวันละ 2 แก้วมาตราฐาน แก้วมาตราฐานคือแก้วที่ก�าหนดปริมาณ
ตามมาตราฐานของร้านอาหารทั่วไป (แก้วเบียร์ขนาดบรรจุ 3 เดซิลิตร แก้วไวน์
ขนาดบรรจุ 1 เดซิลิตร และเหล้าจ�าพวกคอนญักหรือบรั่นดี วอดก้า วิสก้ีและอ่ืนๆ 
ขนาดบรรจุ 2 เซนติลิตร) หากคุณดื่มไม่เกินจากปริมาณดังที่กล่าวมานี้ ก็จะไม่มี
ปัญหาตามมา 

การด่ืมเพื่อสังสรรค์และดื่มอย่างไรจึงไม่เกิดความเส่ียง สอบถามข้อมูลในภาษา
ของคุณได้จากเอกสารเผยแพร่ หรือดูที่เวปไซด์ www.migesplus.ch
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การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ในประเทศสวิตฯ ส่วนใหญ่แล้ว
กุมารแพทย์ (หมอเด็ก)หรือแพทย์ประจ�าบ้านเป็นผู้ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ส�านักงานเพื่อสุขภาพและอนามัยแนะน�าให ้ฉีดวัคซีนป ้องกันโรคที่ส�าคัญและ
จ�าเป็น ได้แก่ โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน โรคโปลิโอ โรคเยื่อหุ ้มสมอง
อักเสบ โรคกล่องเสียงอักเสบ โรคหัด โรคคางทูม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ
การฉีดวัคซีน เอช พี วี (HPV) เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ส�าหรับหญิงสาว นอก 
จากนี้แล้ว ยังอาจฉีดวัคซีนอื่นอีกตามความจ�าเป็น เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อ
ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ 

หากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน 
หรือค้นหาจากทางอินเทอร์เนต

กำรฉีดวัคซีน

•  หาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ในภาษาต่างๆ 
 ได้จากเวปไซด์
  www.migesplus.ch > Publikationen >  

Kind & Gesundheit > Impfplan 
•  ส�านักงานเพื่อสุขภาพและอนามัย (Bundesamt für 

Gesundheit) 
 เวปไซด์ www.sichimpfen.ch, epi@bag.admin.ch 

 โทร 031 323 87 06 หรือ 0844 448 448

•  www.infovac.ch – หน่วยงานให้บริการตอบค�าถาม
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
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นอกเหนือจากเชื้อไวรัส เอช ไอ (HIV) ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์แล้ว ยังมีโรคอ่ืนๆ 
อีกที่แพร่เชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น คามิเดีย ซิฟิลิส หนองใน เริม  
หูดหงอนไก่ และโรคมะเร็งปากมดลูก (ที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอช พี วี HPV) เราเรียก
โรคเหล่านี้ว่า «โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์» (STI – Sexually transmitted infec-

tion) โรคที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่แล้ว หากได้รับการรักษาทันเวลาก็มีโอกาสรักษา 
ให้หายได้ บางโรครักษาให้อาการทุเลาลงได้แต่ไม่หายขาด (เช่น โรคเอดส์ HIV 
และเริม) 
การป้องกันเชื้อไวรัสเอช ไอ (HIV) หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และเช้ือ 
โรคอื่นๆ นั้นป้องกันได้โดย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัย 
มีทั้งแบบส�าหรับผู ้หญิงและผู ้ชาย ระวังอย่าให้น�้าอสุจิหรือเลือดเข้าไปในปาก ถุง- 
ยางอนามัยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรือร้านขายยาทั้งแบบที่มีเภสัชกร
และไม่มีเภสัชกร(ที่เรียกว่า โดโกรี)

หากสงสัยว่าตนเองติดเชื้อไวรัส เอช ไอ (HIV) หรือเช้ือโรคอื่นๆ ขอค�าแนะน�า
ปรึกษาได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน โพลีคลินิก หน่วยงานป้องกันโรคเอดส์-สวิส หรือ
หน่วยงานวางแผนครอบครัว 

กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกำรติดเชื้อ
ไวรัส เอช ไอ (เช้ือ HIV) หรือโรคเอดส์ 

•  สมาคมช่วยเหลือผู ้ เป ็นโรคเอดส์-สวิส  
Aids Hilfe Schweiz (AHS)

 เวปไซด์ www.aids.ch, aids@aids.ch

 โทร 044 447 11 11

•  PLANeS – มูลนิธิโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์และอนามัย 
การเจริญพันธุ ์-สวิส ศูนย์ให ้ค�าแนะน�าการวางแผนครอบครัว  
การตั้งครรภ์ และเพศศึกษา 

 เวปไซด์ www.plan-s.ch, info@plan-s.ch

 โทร 031 311 44 08 หรือ 021 661 22 33

•  ศูนย์ให ้ค�าแนะน�าและข้อมูลเร่ืองเพศศึกษาและอนามัยการ 
เจริญพันธุ ์-สวิส (SRG)

 เวปไซด์ www.isis-info.ch, contact@isis-info.ch
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ชีวิตที่มีความสุขประกอบกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสมดุลระหว่างการท�างาน
และการพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งเหล่านี้ช่วยท�าให้คนเรามีสุขภาพจิตดี ชีวิตที่มีความ
ล�าบาก ปัญหาในอดีตที่ท�าให้เกิดความทุกข์มีผลท�าให้สุขภาพจิตเสื่อม อาจเป็น 
สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ 
บ่อยคร้ังที่พบว่าผู ้ที่มีสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ หรือมีความผิดปกติทาง
ด้านจิตใจ มีผลสืบเนื่องมาจากความเครียด ความวิตกกังวล การได้ความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจ เช่น ผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม ผู้อพยพล้ีภัย ผู้ที่ถูกทรมาน
หรือถูกท�าร้ายร่างกาย รวมทั้งผู ้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือติดสารเสพติดด้วย ก็เป็น
สาเหตุที่ท�าให้สุขภาพจิตเสื่อมและท�าให้มีปัญหาสังคมตามมา

การรักษาโรคใดๆ ก็ตาม การรู้ว่ามีการติดเชื้อโรคเร็วหรือช้ามีความส�าคัญอย่างย่ิง
ในการรักษา เพราะถ้าพบหรือรู ้เร็วเท่าใด โอกาสที่จะรักษาให้หายจากโรคก็มีมาก
ขึ้น ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ 

สุขภำพจิต 

ผู ้หญิง... ผู ้ชาย…

กำรตรวจสุขภำพเพื่อกำรป้องกันและค้นหำโรค

«ฉันไปพบแพทย์ให้เพื่อขอ 
ค�ำแนะน�ำว่ำ เมื่อไหร่ที่ควร
ตรวจร่ำงกำยและตรวจเพื่อ
ค้นหำเชื้อโรคอะไร»

«ฉันไปพบสูตินรีแพทย์อย่ำง
สม�่ำเสมอ เพื่อตรวจค้นหำ
เชื้อโรคต่ำงๆ เช่น โรคมะเร็ง
หรือกำรติดเชื้ออื่นๆ เพรำะ
หำกมีกำรติดเชื้อโรคจะได้
รักษำให้ทันเวลำ»
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คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต และเป็นการยากที่จะท�าใจ
ยอมรับว่าตนเองมีปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีโอกาส
ที่จะตกอยู่ในภาวะแห่งความเครียด ความซึมเศร้า ความกังวล ซ่ึงจัดว่าเป็นปัญหา
ทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุด อาจกล่าวได้ว่าแทบทุกหนึ่งในสองคนที่ประสบกับปัญหา
ทางด้านจิตใจอย่างน้อยๆ หนึ่งครั้งในชีวิต อาการทางจิตไม่ใช่ส่ิงที่บ่งบอกความ
ล้มเหลว ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเป็นความโชคร้าย และไม่ใช่การถูกลงโทษ 
โรคจิตหรืออาการทางจิตก็เหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง ที่ต ้องได้รับการเยียวยารักษาอย่างจริงจังและปัจจุบันก็มี
การรักษาที่ได้ผลดี 

หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจและไม่รู ้ว่าจะท�าอย่างไร มีปัญหาและหาทางออกไม่ได้ ควร
ปรึกษาแพทย์ประจ�าบ้าน หรือผู้ช�านาญการ เช่น นักจิตวิทยาที่คุณไว้วางใจ ผู้มี
ปัญหาทางด้านจิตใจและญาติ ขอค�าแนะน�าปรึกษาได้จากหน่วยงานรักษาสุขภาพ
จิต (ดูที่อยู ่ด้านล่าง) หรือหน่วยงานทางศาสนาด้านสุขภาพจิตชุมชน หรือหน่วย
งานสังคมสงเคราะห์ ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณมีปัญหาชีวิตและต้องการความ
ช่วยเหลือก็สามารถติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ 

ประเทศสวิตฯ มีระบบการรักษาส�ารับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ดี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่หัวข้อจิตเวชและการบ�าบัดรักษา หน้าที่ 25 

•  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตในภาษาต่างๆ ดูได ้จาก
 เวปไซด์ www.migesplus.ch > Publikationen > Psyche & Krise

•  pro mente sana – ให้ข้อมูล ค�าแนะน�าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย
และญาติ   เวปไซด์ www.promentesana.ch   โทร 044 563 86 00

•  Die Dargebotene Hand – 143 – ให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางโทรศัพท์  
โดย ไม่ต้องแจ้งชื่อของผู้รับบริการ

 เวปไซด์ www.143.ch   verband@143.ch   โทร 143 หรือ 031 301 91 91

ที่อยู ่ของหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือตำมรัฐต่ำงๆ 
กลุ ่มประสานงานและส่งเสริมให้ผู ้ประสบปัญหาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
Koordination und Förderung von Selbsthilfegruppen in der 
Schweiz KOSCH, เวปไซด์ www.kosch.ch/kontaktstellen.html  

gs@kosch.ch   โทร 0848 810 814 หรือ 061 333 86 01

ส�ำหรับเด็กและเยำวชน
 Beratung 147 Pro Juventute – ให้ค�าแนะปรึกษาทางโทรศัพท์ และทาง
อินเตอร์เนท (แชท) ส�าหรับเด็กและเยาวชน โดยไม่ต้องแจ้งช่ือของผู้ขอค�า
แนะน�า   เวปไซด์ www.147.ch   โทร 147
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ระบบการประกันสุขภาพ 
มีขั้นตอนอย่างไร 

บริษัทประกันสุขภำพ
การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน Grundversicherung
กฎหมายของประเทศสวิตๆ มีข้อบังคับให้ผู ้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ ทุกคน ทุก- 
เพศและทุกวัย ต้องท�าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุข้ันพื้นฐาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมา
จากที่ไหน หรือมีสถานภาพการพ�านักอย่างไร และก�าหนดให้ต้องท�าประกันสุขภาพ
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันที่ได ้รับใบอนุญาตให้พ�านักอยู ่ในประเทศ 
สวิตฯ ส�าหรับทารกไม่เกินสามเดือนหลังคลอด 

ในประเทศสวิตฯ มีบริษัทประกันสุขภาพมากกว่า 80 บริษัท ทุกบริษัทให้ความคุ้ม 
ครองส�าหรับการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานในรูปแบบเดียวกัน ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดไว ้ในพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ (Krankenversicherungsgesetz 

KVG)

บริษัทประกันสุขภาพมีหน ้ า ท่ีต ้องรับ ทุกคนเป ็นสมาชิกส� าห รับการประกัน 
ขั้นพื้นฐาน ทุกคนมีอิสระในการเลือกบริษัทประกันสุขภาพตามที่ตนต้องการ  
รายชื่ อบริ ษัทประกันสุขภาพและอัตราค ่ าประกันสุขภาพดูได ้จากเวปไซด ์  
www.praemien.admin.ch > Adressverzeichnis der Krankenversicherer
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การเข้ารับการรักษา  ผู้ให้การรักษาต้องเป็นแพทย์วิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่าง 
ในแผนกผู ้ป ่วยนอก เป็นทางการ 

การเข้ารับการรักษา การรักษาและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยทั่วไป  
ในแผนกผู ้ป ่วยใน (มีผู้ป่วยหลายรายอยู่ในห้องเดียวกัน) โดยต้องเป็นโรงพยาบาล 
 ของรัฐ ในเขตที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และอยู่ในบัญชีรายชื่อ 
 โรงพยาบาลที่ก�าหนดไว้

กรณีฉุกเฉิน เช ่น ป่วยกระทัน •  การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หันหรือประสบอุบัติเหตุ  •  ค่ารถพยาบาลหรือยานพาหนะน�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล และ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยชีวิต

ยา ยาตามที่แพทย์สั่ง การตรวจและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
 (ห้องแลป) ที่อยู่ในรายการตามที่ก�าหนดไว้ (บัญชีรายชื่อยาและ 
 การวิเคราะห์โดยเฉพาะ)

การตั้งครรภ์และการคลอด การตรวจครรภ์และการดูแลในระหว่างการตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่าย 
 ในการคลอด การเข้าฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวคลอด ค�าแนะน�า 
 การเลี้ยงบุตรด้วยน�้านมมารดา และการท�าแท้ง 

การดูแลรักษาสุขภาพ  •  การตรวจโดยสูตินรีแพทย์ 
 •  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 •  การตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

การฟื ้นฟูสุขภาพ  การฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพและการพักฟื้นในแผนกผู้ป่วยใน  
สมรรถภาพและการพักฟื ้น ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดหรือหลังจากการเจ็บ 
 ป่วยหนัก การท�ากายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัด ตามความ 
 เห็นของแพทย์ 

กรณีเจ็บป่วยในต่างประเทศ  บริษัทประกันให้ความคุ้มครองการรักษาฉุกเฉิน ในกรณีที่ไปต่าง 
 ประเทศเป็นการชั่วคราว (เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนประจ�าปี)

ต้ังแต่ป ี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) การรักษาแบบองค์รวม (Anthroposophische Medizin)  
การรักษาแบบการแพทย์ทางเลือก การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกาย  
 (Homöopathie) ประสาทบ�าบัด (Neuraltherapie)  
 พฤกษศาสตร์บ�าบัดหรือการรักษาด้วยพืช สมุนไพร (Phyto- 

 therapie) และการรักษาตามต�าราแผนจีนโบราณ 

รายละเอียดการให้ความคุ้มครองจากบริษัทประกันในแต่ละประเภท ดูได้จากข้อก�าหนดของบริษัท
ประกันสุขภาพที่คุณเป็นสมาชิก

การประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน บริษัทประกันสุขภาพให ้ความคุ ้มครองอะไรบ ้าง

การประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานให้ความคุ้มครองที่ส�าคัญดังนี้ 
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ในประเทศสวิตฯ ค ่ารักษาพยาบาลต ่างๆ เป ็นบริการที่ ไม ่ต ้องเสียค ่าใช ้จ ่าย ใช ่หรือไม ่
ไม่ใช่ ทุกคนต้องท�าประกันสุขภาพ โดยช�าระเบี้ยประกันรายเดือนให้กับบริษัท
ประกันสุขภาพ และเมื่อไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา ผู ้ท�าประกันจะต้อง
ช�าระค่าตรวจรักษาเพิ่มอีกในบางส่วน

อัตราค่าประกันสุขภาพหรือเบี้ยประกัน  Krankenkassenprämien
การประกันสุขภาพ ต้องช�าระเบี้ยประกันรายเดือน เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี 
ช�าระเบี้ยประกันรายเดือนในอัตราที่ต�่ากว่าผู ้ใหญ่ ผู ้ที่อยู ่ในวัยหนุ ่มสาว (อายุ
ระหว่าง 19 ถึง 25 ปี) บริษัทประกันหลายแห่ง เสนออัตราค่าประกันที่ต�่ากว่า
ผู ้ใหญ่ อัตราค่าประกันของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน แม้จะให้ความคุ ้มครอง
ส�าหรับการประกันขั้นพื้นฐานในรูปแบบเดียวกันก็ตาม 
ส�านักงานเพื่อสุขภาพและอนามัย ได้จัดท�ารายช่ือบริษัทประกันสุขภาพและอัตรา
ค่าประกันของแต่ละท้องที่เป็นประจ�าทุกปี (ดูเวปไซด์ www.praemien.admin.

ch) การเปรียบเทียบอัตราค่าประกันของแต่ละบริษัท จะเป็นการช่วยประหยัดค่า
ประกันสุขภาพ 

ค่ารักษาพยาบาลที่ผู ้ท�าประกันต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพ  
(ค่าตรวจรักษาพยาบาลขั้นต ้นต่อปี ที่ เ รียกว่าฟราชีส คืออัตราส่วนที่ผู ้ประกันต้องช�าระ 
และค่าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
ผู้ท�าประกันต้องช�าระค่าตรวจรักษาขั้นต้นต่อปี (การช�าระในส่วนนี้เรียกว่า “ฟรา- 
ชีส” (Franchise) เป็นจ�านวนอย่างต�่าที่สุด ปีละ 300 ฟรังค์สวิส ส�าหรับค่าแพทย์ 
โรงพยาบาลและยา ส�าหรับเด็กไม่ต้องช�าระค่ารักษาพยาบาลข้ันต้นต่อปี  

เมื่อคุณได้รับหนังสือเรียกเก็บค่าตรวจรักษาจากแพทย์ที่มีภายในหนึ่งปี รวมกับ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จะเป็นจ�านวนเท่าใดก็ตาม ผู้ท�าประกันต้องช�าระค่ารักษา
ขั้นต้นต่อปี (ฟราชีส) และต้องจ่ายเพิ่มอีก 10 เปอร์เซนต์ (Selbstbehalt) ของ
ส่วนที่เกินจากฟราชีส แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 700 ฟรังค์สวิสต่อปี ส�าหรับเด็กไม่เกิน  
350 ฟรังค์ต่อปี
ในกรณีท่ีเข ้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องช�าระค่าโรงพยาบาล วันละ  
15 ฟรังค์

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ผู ้ท�าประกันไม ่ต ้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัท
ประกัน ไม่ต้องช�าระค่ารักษาพยาบาลข้ันต้นต่อปี (ฟราชีส) และไม่ต้องช�าระ
ค่าโรงพยาบาล (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) 
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วิธีประหยัดเบี้ยประกันสุขภาพ 
บริษัทประกันมีข้อเสนอในแบบต่างๆ สามารถพิจารณาเลือกได้ดังต่อไปนี้ 

•  การท�าประกันสุขภาพประเภทก�าหนดให้ผู ้ท�าประกันต้องไปพบแพทย์ประจ�าบ ้าน หรือศูนย์
สุขภาพ ชื่อย่อ คือ HMO («Health Maintenance Organization»)

  ประกันสุขภาพประเภทที่ก�าหนดให้ผู ้ท�าประกันต้องไปพบแพทย์ประจ�าบ้านหรือ
ศูนย์สุขภาพ หมายความว่า เมื่อเจ็บป่วยจะต้องไปพบกับแพทย์ประจ�าบ้าน (ที่ได้
รับรองอย่างเป็นทางการ) หรือแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพ (HMO) ก่อน หากจ�าเป็น
ต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง (ดูหน้าที่ 21) แพทย์ประจ�าหรือแพทย์จากศูนย์
สุขภาพจะเป็นผู ้แจ้งหรือส่งตัวผู ้ป ่วยให้ไปรักษาตัวกับแพทยท์เฉพาะทาง ผู ้
ท�าประกันไม่มีสิทธิ์เลือกแพทย์เฉพาะทาง แต่มีสิทธ์ิเลือกสูตินรีแพทย์ (หมอ
ส�าหรับผู้หญิง) กุมารแพทย์ (หมอเด็ก) จักษุแพทย์ (หมอตา) การท�าประกันสุขภาพ 
ประเภทนี้ ท�าให้ช�าระเบี้ยประกันน้อยลง 

•  เทลเมด (Telmed) การประกันสุขภาพประเภทที่ก�าหนดให้ผู ้ท�าประกันโทรไปขอค�าแนะน�า
จากหน่วยงานที่ เรียกกว่า “เทลเมด” 

  เมื่อเจ็บป่วย ผู้ท�าประกันต้องโทรศัพท์ไปที่หน่วยงาน “เทลเมด” เพื่อขอค�าแนะน�า 
ก่อน เจ้าหน้าที่ของเทลเมดเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ มีหน้าที่ตอบค�าถาม
และให้ค�าปรึกษา รวมทั้งให้ค�าแนะน�าว่าควรไปพบแพทย์ ควรไปโรงพยาบาล ควร 
พบนักกายภาพบ�าบัดหรือไม่ วิธีนี้เป็นการช่วยประหยัดและช่วยลดอัตราเบี้ย
ประกัน  

•  การเพิ่มค่ารักษาพยาบาลขั้นต ้นต่อปี (ฟราชีส)
  บริษัทประกันสุขภาพเสนอให้ผู ้ท�าประกันจ่ายฟราชีสสูงข้ึน การที่ผู ้ท�าประกัน

เพ่ิมค่าฟราชีสให้สูงขึ้น จะท�าให้เบี้ยประกันรายเดือนลดลง บริษัทประกันมีข้อ
เสนอดังนี้ คือ หากผู้ท�าประกันเลือกช�าระค่าฟราชีสเป็นจ�านวนเงินมากกว่า 300 
ฟรังค์ต่อปีขึ้นไป จะท�าให้เบี้ยประกันรายเดือนลดลง แต่ท้ังนี้การเพิ่มฟราชีส
ส�าหรับผู้ใหญ่สามารถเลือกช�าระฟราชีส โดยเริ่มต้นจาก 300 ฟรังค์ 500 ฟรังค์ 
1000 ฟรังค์ 1500 ฟรังค์ 2000 ฟรังค์ และสูงสุดไม่เกิน 2500 ฟรังค์ และ
ส�าหรับเด็กสามารถเลือกช�าระฟราชีส โดยเริ่มจาก 100 ฟรังค์ 200 ฟรังค์ 300 

ฟรังค์ 400 ฟรังค์ 500 ฟรังค์ และสูงสุดไม่เกิน 600 ฟรังค์

สอบถามรายละเอียดการประกันสุขภาพและวิธีประหยัดเบี้ยประกันได้จากบริษัท
ประกันสุขภาพ
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เพื่อเป็นการประหยัดเบี้ยประกันผู ้ท�าประกันสามารถเปล่ียนบริษัทประกันสุขภาพ
ได้ โดยพิจาราณาจากหัวข้อดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของแต่ละบริษัทเสียก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนบริษัทประกัน
โดยน�าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของบริษัทประกันต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน (ดูจาก
เวปไซด์ www.praemien.admin.ch) ผู ้ท�าประกันมีโอกาสเปล่ียนบริษัทประกันฯ 
ส�าหรับการประกันขั้นพื้นฐาน (เพื่อประหยัดเบ้ียประกัน) ได้ดังนี้คือ แจ้งยกเลิกต่อ
บริษัทประกันเดิมที่เป็นสมาชิกอยู่ภายในไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนหรือไม่เกินสิ้น
เดือนธันวาคม (โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือน) ส�าหรับผู้ท�าประกัน
แบบประหยัดหรือประกันประเภทช�าระฟราชีสเป็นจ�านวนเงิน 300 ฟรังค์ต่อปี 
สามารถแจ้งยกเลิกได้ไม่เกินส้ินเดือนธันวาคมเท่านั้น (โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามเดือน) 
 ข้อส�าคัญ เพื่อให้การแจ้งยกเลิกมีผลตามกฎหมาย ผู้ท�าประกันจะต้องแจ้งยกเลิก
โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์และลงทะเบียนถึงบริษัทประกันสุขภาพ อย่างช้า
ที่สุดไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน 
 หากบริษัทฯ ที่ผู ้ท�าประกันเป็นสมาชิกอยู ่ ขึ้นอัตราค่าประกันสุขภาพและผู ้ท�า
ประกันต้องการเปล่ียนบริษัทฯ จะต้องแจ้งยกเลิกโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
และลงทะเบียนถึงบริษัทประกันฯ อย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม หรือ 30 
พฤศจิกายน 

ข ้อควรรู ้

การขอลดหย่อนอัตราค ่าประกันสุขภาพโดยการขอความ 
ช่วยเหลือจากรัฐ 
ผู้ที่มีรายได้น้อย มีปัญหาการเงิน มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องลดหย่อน
อัตราค่าประกันสุขภาพโดยขอความช่วยเหลือจากรัฐที่ตน
อาศัยอยู่ 
•  การยื่นค�าร้องขอลดหย่อนค่าประกันสุขภาพ จะได้ลดเป็น

จ�านวนมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละรัฐ 
ซึ่งแตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่กับรายได้และทรัพย์สิน
ของผู้ท�าประกันด้วย

•  ในบางรัฐจะแจ้งสิทธิ์นี้ไปยังผู ้ได้รับความช่วยเหลือ แต่บาง
รัฐก็ไม่แจ้ง ดังนั้นควรสอบถามข้อมูลจากรัฐที่คุณอาศัยอยู่ 

รายละเอียดเพิ่มเติมในการขอลดหย่อนอัตราค่าประกัน
สุขภาพจากรัฐ (ดูหน้าที่ 17)
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การประกันสุขภาพเสริม (กฏหมายไม่บังคับ)
นอกจากการท�าประกันสุขภาพเบ้ืองต้นตามที่ตามกฎหมายก�าหนดแล้ว ยังท�า
ประกันเสริมได้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมี ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ท�า
ประกัน หากท�าประกันเสริมหมายถึงการต้องเสียค่าประกันเพิ่มข้ึนด้วย 

ประกันเสริมได้แก่ การประกันเพื่อการจัดฟันส�าหรับเด็ก การประกันเพื่อการท�า 
แว่นตาและคอนแทคเลนส์ การท�าประกันเพื่อมีสิทธิเลือกห้องพักในโรงพยาบาล 
(ส�าหรับค่าห้องพักแบบกึ่งส่วนตัวและส่วนตัว) และเพื่อมีสิทธิ์เลือกแพทย์เม่ือเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การท�าประกันเสริมหมายถึงต้องช�าระเบี้ยประกัน
เพ่ิมขึ้นด ้วย ส่วนค่าเบี้ยประกันจะเพิ่มมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู ่กับจ�านวนของ
ประเภทประกันเสริมที่ต ้องการท�า

ประกันเสริมของแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน และไม่จ�าเป็นต้องท�า
กับบริษัทเดียวกันกับที่ท�าประกันขั้นพื้นฐาน
 
สิ่งส�าคัญในการท�าประกันเสริม คือต้องกรอกแบบฟอร์มของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง
เป็นความจริงและครบถ้วน หากห้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง ทาง
บริษัทประกันมีสิทธิ์ปฎิเสธการให้ความคุ้มครองหรือยกเลิกสัญญาได้

การท�าประกันเสริม ไม่ใช่การประกันที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี ดังน้ันทางบริษัท
ประกันฯ จึงมีสิทธิที่จะปฎิเสธ คือไม่รับผู ้ขอท�าประกันเข้าเป็นสมาชิกเนื่องจาก
ปัญหาทางด้านสุขภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบริษัทประกันสุขภาพ 

ส�านักงานเพื่อสุขภาพและอนามัย  
Bundesamt für Gesundheit BAG 
เวปไซด์ www.praemien.admin.ch > หน่วยงานของรัฐ 
ที่ให้ความช่วยเหลืออัตราค่าประกันสุขภาพ 
โทร 031 324 88 01
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อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา อุบัติเหตุจากการปฎิบัติงานคืออุบัติที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการท�างานรวมทั้งการเดินทางไปและกลับด้วย นอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่า
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฎิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดในเวลาว่างหรือวันหยุด 
หรือจากการเล่นกีฬา 

ประเทศสวิตฯ มีข้อก�าหนดให้ผู ้ประกอบอาชีพลูกจ้างทุกคนได้รับการประกัน
อุบัติเหตุประเภทอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน ส่วนผู้ที่ท�างานน้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ ได้รับความคุ ้มครองอุบัติเหตุประเภทที่ไม่ได้เกิดจากการปฎิบัติงาน ค่า
ประกันอุบัติเหตุเป็นการช�าระร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยในส่วนของ
ลูกจ้างจะถูกหักออกจากเงินเดือน 

ข้อส�าคัญ หากคุณไม่ท�างานหรือออกจากงาน คุณควรแจ้งท�าประกันอุบัติเหตุกับ
บริษัทประกันสุขภาพ

ข ้อควรรู ้ 

การประกันขั้นพื้นฐานและการประกันอุบัติเหตุ 
•  คุณสามารถแจ้งท�าประกันขั้นพื้นฐานและประกันอุบัติเหตุได้พร้อมกัน
•  ในกรณีที่นายจ้างมีประกันอุบัติให้กับลูกจ้าง ดังนั้นคุณควรแจ้งกับบริษัท

ประกันสุขภาพเพื่อให้ตัดส่วนที่เป็นการประกันอุบัติเหตุ (ที่รวมไว้ในการ
ประกันขั้นพื้นฐาน) ออก เพื่อลดเบี้ยประกันรายเดือน

กำรประกันอุบัติเหตุ และกำรประกันทุพพลภำพ
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เมื่อประสบอุบัติเหตุ ต้องแจ้งนายจ้างหรือบริษัทประกันทันที และกรอกข้อความ
ลงในแบบฟอร์มของบริษัทที่คุณท�างานหรือบริษัทประกันสุขภาพ 

การประกันทุพพลภาพ (IV) 
ผู ้ทุพพลภาพคือผู ้ที่มีป ัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง จนท�าให้
ความสามารถในการท�างานลดลง ความทุพพลภาพ (ความพิการ) ท�าให้มีข้อจ�ากัด
ในการท�างาน ท�างานไม่ได้นานหรือต้องลดงานให้น้อยลง อันเน่ืองมาจากสุขภาพที่
ไม่สมบูรณ์ทางร่างกายหรือจิตใจ หน่วยงานประกันสวัสดิการสังคมส�าหรับผู ้
ทุพพลภาพ เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือและพัฒนาความ
สามารถในการประกอบอาชีพ
 
การประกันผู ้สูงอายุ ผู ้ เป ็นหม้ายและบุตร (AHV)
เงินสวัสดิการนี้จะได้รับเมื่อถึงก�าหนดอายุชราภาพ หรือเมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเสียชีวิต หรือบิดามารดาเสียชีวิต 
ในประเทศสวิตฯ ค่าประกันทุพพลภาพและบ�านาญเป็นการช�าระร่วมกันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างให้กับส�านักงานประกันสังคม ตามข้อบังคับของกฎหมาย ค่า
ประกันทุพพลภาพและบ�านาญในส่วนที่ลูกจ้างต้องจ่าย นายจ้างจะหักส่วนนี้จาก
เงินเดือนของลูกจ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
 

•  ส�านักงานประกันสังคม Bundesamt für Sozialversicherungen
 เวปไซด์ www.bsv.admin.ch, info@bsv.admin.ch

  โทร 031 322 90 11

•  หน่วยงานให้ข ้อมูลเร่ืองสวัสดิการกองทุนเงินบ�านาญและทุพพลภาพ 
 เวปไซด์ www.ahv-iv.info, info@ahv-iv.ch

ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเงินบ�ำนำญที่มีข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำล ดูได้ที่
•  เวปไซด์ www.zas.admin.ch > Schweizerische Ausgleichskasse SAK

 โทร 022 795 91 11

•  Zentralstelle 2. Säule 
 เวปไซด์ www.sfbvg.ch, info@zentralstelle.ch

 โทร 031 380 79 75

•  Stiftung Auffangeinrichtung BVG
 Administration Freizügigkeitskonten

 เวปไซด์ www.aeis.ch, fzk@chaeis.ch   โทร 041 799 75 75
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การรักษาสุขภาพตาม
แนวทางการแพทย์ 

แพทย์ประจ�าบ ้านคือใคร และมีหน ้าที่อย ่างไร
แพทย์ที่คุณไปรับการตรวจรักษาเป็นประจ�า เรียกว่า “แพทย์ประจ�าบ้าน” ในประเทศ 
สวิตฯ แพทย์ประจ�าบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ตรวจรักษาคนไข้เม่ือเจ็บ
ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้น และเป็นแพทย์คนแรกที่คุณต้องไปพบ 
แพทย์ประจ�าบ้านเป็นผู ้ที่มีบันทึกประวัติและรายละเอียดของคนไข้ เป็นผู้ที่รู ้จัก 
คุ ้นเคยและได้รับความไว้วางใจจากคนไข้ ท�าให้แพทย์ประจ�าบ้านเข้าใจและ
สามารถวินิจฉัยได้ว่า ในกรณีเจ็บป่วยนั้นๆ ใครที่สมควรเป็นผู้ให้การรักษา แพทย์
ประจ�าบ้านให้การรักษาเอง หรือส่งคนไข้ไปหาแพทย์เฉพาะทาง หรือส่งคนไข้ไป
รักษาตัวในโรงพยาบาล 
ดังนั้นเมื่อคุณไม่สบาย เจ็บป่วย ต้องไปพบแพทย์ประจ�าบ้านเป็นอันดับแรกเสมอ 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นส่ิงส�าคัญ เพราะช่วยให้เกิดความไว้
วางใจและความสบายใจ ท�าให้การรักษาได้ผลดี 

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 

ค่าตรวจรักษาของแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์เฉพาะทางใน 
โพลีคลินิก (แผนกผู้ป่วยนอก)

แพทย์ประจ�ำบ้ำน
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กุมารแพทย์ หรือหมอเด็ก
แพทย์ประจ�าบ้านเป็นผู้ดูแล ให้การรักษาผู้ใหญ่ในยามเจ็บป่วย ส�าหรับเด็กก็เช่น- 
กัน ที่ต้องมีกุมารแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่ดูแล ตรวจสุขภาพของเด็ก ให้การรักษา
ในยามเจ็บป่วยและมีหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กด้วย 
 
กุมารแพทย์เป็นผู ้แจ้งว่าบุตรของคุณต้องได้รับการตรวจอะไรบ้าง และนัดหมาย
ให้บิดามารดาน�าเด็กมาพบตามก�าหนด นอกจากนี้แล้วกุมารแพทย์ยังดูแลสุขภาพ
อนามัยทั่วๆ ไป เช่น ดูแลความเจริญเติบโต การพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและสติ- 
ปัญญาอีกด้วย 

แพทย์เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทาง คือแพทย์ที่ให้การรักษาเฉพาะโรค (เช่น โรคหัวใจและทางเดิน
โลหิต) หรือเรียกว่า «แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค»
แพทย์เฉพาะทางคือผู้ท่ีหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาวิชาแพทย์แล้ว เข้ารับการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาการรักษาเฉพาะทาง เป็นผู้มีความช�านาญเฉพาะโรคตามสาขาวิชา
ที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจ�าบ้าน หรือกุมารแพทย์ บุคล
เหล่านี้ล้วนเป็นผู ้ที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพทางการแพทย์ ได้รับปริญญาบัตรและ
การรับรองคุณวุฒิจากสมาพันธ์รัฐสวิส เช่นเดียวกัน 
โดยทั่วไปแล้วแพทย์ประจ�าบ้านเป็นผู้ส่งคนไข้ไปหาแพทย์เฉพาะทาง แต่ถ้าประกัน
ขั้นพื้นฐานที่คุณเป็นสมาชิกไม่มีข้อก�าหนดให้แพทย์ประจ�าบ้านเป็นผู้ส่งตัว (ดูหน้า 
ที่ 15) คุณก็สามารถไปพบแพทย์เฉพาะทางได้โดยตรง ไม่ต้องรอให้แพทย์ประจ�า
บ้านเป็นผู้ส่งตัว 
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รายชื่อแพทย์และที่อยู่ของส�านักงานแพทย์ ดูได้จากสมุดโทรศัพท์ และอินเทอร์เนต 
(ดูหน้า 23)
 
สิ่งส�าคัญคือเมื่อคุณจะไปพบแพทย์ ต้องโทรศัพท์นัดหมายเพื่อส�ารองเวลาก่อน  
หากไม่สามารถไปพบแพทย์ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ต้องโทรศัพท์แจ้งยกเลิกนัด 
อย่างช้าที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่นัดหมาย หากไม่ปฎิบัติตามนี้ คุณจะต้อง
จ่ายค่าเสียเวลา เนื่องจากแพทย์ได้จัดเวลานั้นไว้ส�าหรับคุณ 

ฉันมีสิทธิ์ เปลี่ยนแพทย์ได ้ ไหม หากไม ่พอใจกับแพทย์คนป ัจจุบัน 
คุณมีสิทธิ์เลือกแพทย์ได้ตามที่คุณรู้สึกว่าดีส�าหรับตัวคุณ แต่ทั้งนี้การเปล่ียนหรือ
เลือกแพทย์ตามที่คุณต้องการ สามารถท�าได้ในกรณีที่เง่ือนไขของบริษัทประกัน
สุขภาพที่คุณท�าประกัน ไม่มีข้อจ�ากัดในการเลือกแพทย์ (ดูหน้าที่ 15) ในทางกลับ
กันแพทย์ก็มีสิทธิ์เลือกรับคนไข้ด้วยเช่นกัน 

ข ้อควรรู ้

หน่วยงานให้ค�าปรึกษาแนะน�าทางด้านสุขภาพจิต
ในประเทศสวิตฯ มีหน่วยงานที่ให้ปรึกษาและแนะน�าหลายแห่ง เม่ือคุณหรือ
สมาชิกในครอบครัวของคุณหรือเพื่อนมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือก็
สามารถไปติดต่อกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ 
หน่วยงานนี้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในกรณีที่มีปัญหา เช่น 
•  ปัญหาการติดสารเสพติด
•  ปัญหาครอบครัว 
•  การเลี้ยงดูบุตร และการดูแลทารก 
•  ปัญหาทางเพศ (ทั้งหญิงและชาย) 
•  เพศสัมพันธ์และการรักษาสุขภาพ 
•  สุขภาพจิต และอื่นๆ 

ส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานเหล่านี้ ให้ค�าแนะน�าโดยไม่คิดค่าบริการ เจ้าหน้าที่ผู ้ให้
ค�าแนะน�าเป็นผู้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเฉพาะสาขาวิชา เช่น 
สังคมศาสตร์และจิตวิทยาเป็นต้น ผู้ให้ค�าแนะ น�าดังกล่าวมีหน้าที่รักษาความ
ลับของผู้มาขอค�าปรึกษา (ดูหน้าที่ 43) 
หากคุณต้องการค�าแนะน�าจากหน่วยงานนี้ สอบถามได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน
ของคุณ หรือหาได้จากสมุดโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เนต (ดูหน้าที่ 7 หน้าที่ 
28 หน้าที่ 37)
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โพลีคลินิก (Poliklinik)
นอกจากคลินิกแพทย์ทั่วไปแล้ว ผู ้ป่วยสามารถไปที่โพลีคลินิก (Ambulatorium) 
ได้เช่นกัน โพลีคลินิกคือแผนกผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยทั่วไป (ambulant) ประเภท
หนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วโพลีคลินิกเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา 
ตรวจและรักษาเบื้องต้นเช่นเดียวกับส�านักงานแพทย์ทั่วไป หากต้องการไปที่โพลี- 
คลินิกต้องนัดหมายก่อน นอกจากนี้แล้วยังมีโพลีคลินิกพิเศษที่ให้การรักษาเฉพาะ
โรคอีกด้วย โพลีคลินิกบางแห่งรับเฉพาะคนไข้ที่แพทย์เป็นผู้ส่งมาเท่าน้ัน ที่อยู่ของ
โพลีคลินิกในเขตที่คุณอาศัยอยู่ ค้นหาได้จากสมุดโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เนต

รายชื่อแพทย์ที่ ได ้รับการรับรองจากสภาแพทย์  
สมาพันธรัฐสวิส (FMH) ตามเขตที่อาศัยอยู่ หรือแพทย์เฉพาะ- 
ทาง และแพทย์ที่มีความสามารถในภาษาต่างๆ ค้นหาได้จาก
เวปไซด์ www.doctorfmh.ch

ร้านขายยา เป็นสถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่งที่ผู ้ป่วยจะไปเมื่อเจ็บป่วย ที่ร้านขายยามี
เภสัชกรที่ส�าเร็จ การศึกษาทางด้านยารักษาโรคมาโดยเฉพาะ กรณีที่คุณป่วย 
เภสัชกรสามารถให้ค�าแนะน�าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการป่วยของคุณ เภสัชกรอาจจัด
ยาให้คุณหรือแนะน�าให้คุณไปพบแพทย์ ส่วนค�าแนะน�าจากเภสัชกรนั้นเป็นบริการ
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ร้านขายยาในประเทศสวิตฯ มียารักษาโรคทุกประเภท ยาส่วนใหญ่สามารถซ้ือได้
โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่มียาบางประเภทที่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาแก้- 
ปวดที่มีประสิทธิภาพแรง หรือยาปฎิชีวนะ เป็นต้น การให้ยาเหล่าน้ี ผู้ป่วยต้องได้
รับการตรวจและการวินิจฉัยจากแพทย์เสียก่อน จึงจะใช้ยาเหล่าน้ีได้และต้องใช้ยา
ตามที่แพทย์ก�าหนดเท่านั้น ไม่ควรน�ายาดังกล่าวไปให้ผู ้ อ่ืนแม้จะมีอาการป่วย
คล้ายกับคุณก็ตาม อย่าลืมตรวจดูที่กล่องบรรจุยาเสมอ ว่ายาน้ันหมดอายุหรือไม่  

นอกจากนี้แล้วที่ร้านขายยายังมียาที่ท�ามาจากพืชหรือสมุนไพรต่างๆ (ตัวยารักษา
โรคที่สกัดจากสารธรรมชาติ) ขอค�าแนะน�าได้จากเภสัชกรว่าคุณควรใช้ยาชนิดใด 

ร้ำนขำยยำ
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ข ้อควรรู ้

เกเนริคา (Generika)
เกเนริคา คือยารักษาโรค ที่ท�าเลียนแบบมาจากยาที่มีชื่อ (ยี่ห้อ) เป็นที่รู ้จักกันดี 
แต่ใช้ชื่ออื่นแทน 
•  เกเนริคา เป็นยารักษาโรคมีสารที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับยาต้นแบบ 

แต่ราคาถูกกว่า 
•  การซื้อยา (ที่มีใบสั่งยาจากแพทย์) เกเนริคากับยาต้นแบบต่างกันคือ เม่ือซ้ือ

ยาเกเนริคา ผู้ซื้อจ่ายค่ายาจ�านวน 10 เปอร์เซนต์ (ซึ่งเป็นส่วนที่ผู ้ท�าประกัน
ต้องจ่ายเอง) (ดูหน้าที่ 14) แต่หากผู้ซื้อต้องการยาต้นแบบและยาชนิดน้ัน 
มียาเกเนริคา ส่วนใหญ่แล้วผู ้ซื้อยาต้องจ่ายค่ายาเพิ่ม 20 เปอร์เซนต์  
(ซึ่งเป็นส่วนที่ผู ้ท�าประกันต้องจ่ายเอง)  

•  เภสัชกรสามารถจัดยาเกเนริคาตามใบสั่งแพทย์ให้คุณได้ หากแพทย์ไม่
เจาะจงว่าต้องเป็นยาต้นแบบหรือชื่อนั้นๆ ดังนั้นควรใช้ยาเกเนริคาเสมอหาก
ต้องการประหยัด 
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การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 

บริษัทประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ายารักษาโรคตาม 
ที่แพทย์สั่ง และยาที่อยู ่ในบัญชีรายชื่อที่เรียกว่า  
“รายชื่อยาเฉพาะ” 

ข้อส�าคัญ เภสัชกรเป็นผู้ดูแลยาให้ตรงตามใบสั่งแพทย์และชี้แจงวิธีการใช้ยาให้กับ
ลูกค้า การเปิดบัญชีลูกค้าในครั้งแรกต้องเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อย หากคุณ
ต้องการซื้อยาตามที่แพทย์ส่ัง ควรไปที่ร ้ายขายยาแห่งเดียวกันเป็นประจ�าเพื่อ
เป็นการประหยัดค่าธรรมเนียม เพราะการซื้อยาจากร้านขายยาต่างร้านกัน คุณ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีลูกค้าให้กับร้านขายยาทุกแห่ง 

ร้านขายยาให้บริการในกรณีฉุกเฉิน ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืนด้วย 
สอบถามได้จากหน่วยให้บริการฉุกเฉิน (เช่น โทร 1818 ที่ให้บริการในภาษา
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ) การซื้อยาจากร้านขายยาฉุกเฉิน ทางร้าน
ขายขายยาคิดค่าบริการเพิ่ม
 

ควรติดต ่อกับใคร เมื่อมีป ัญหาทางสุขภาพจิต และไม ่รู ้ว ่าจะท�าอย ่างไรต ่อไป 
จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา ช่วยคุณได้ 

หากคุณมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น นอนไม่หลับ เกิดความหวาดกลัวข้ึนมาอย่าง
ฉับพลันหรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีความเศร้าหมอง ว่างเปล่า ส้ินหวัง ท้อแท้
และไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป เจ็บป่วยเรื้อรัง ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายโดยหา
สาเหตุไม่ได้ ผู ้มีความช�านาญและได้รับการศึกษามาโดยเฉพาะช่วยคุณได้

จิตแพทย์ และกำรบ�ำบัดรักษำ 
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ฉันจะได ้รับความช ่วยเหลือ และบ�าบัดรักษาอย ่างไร 
ปัญหาทางจิต หรือภาวะต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ของคุณ จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสามารถช่วยได้ 
•  การพูดคุยรับฟังปัญหา เรื่องราวและความรู้สึกของคุณ จากนั้นให้ค�าปรึกษาและ

แนะน�าแนวทาง หาทางออกหรือแก้ปัญหาร่วมกับคุณ 
•  ในกรณีที่จ�าเป็น เช่น มีความกลัวหรือมีความเครียดและมีอาการที่น่าวิตกกังวล 

อาจใช้ในการรักษา ซึ่งช่วยบรรเทาอาการเหล่าน้ีได้ในระดับหน่ึง แต่ยังไม่หาย 
•  หากมีปัญหาชีวิตและต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน สามารถติดต่อกับ

หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ได้จากที่ว่าการอ�าเภอในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่ 

หากคุณต้องการค�าแนะน�า ความช่วยเหลือ หรือการบ�าบัดรักษา กรุณาปรึกษา
แพทย์ประจ�าบ้าน หรือติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดูหน้าที่ 28) 

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ  

•  การรักษาโดยจิตแพทย์ บางครั้งมีความจ�าเป็นที่แพทย์ 
ประจ�าบ้านเป็นผู้ส่งตัวไปรักษากับจิตแพทย์ 

•  การรักษาโดยนักจิตวิทยา ในส่วนนี้บริษัทประกันไม่คุ้มครอง 
หากคุณต้องการให้บริษัทประกันคุ้มครองส่วนน้ี จะต้องท�า
ประกันเสริม (ดูหน้าที่ 17)

  ยกเว้น การรักษาจากนักจิตวิทยาที่ท�างานอยู่ในส�านักงาน
แพทย์ (แพทย์เป็นผู้มอบหมาย) บริษัทประกันสุขภาพจึงให้
ความคุ้มครอง หากคุณต้องการเข้ารักษาจากนักจิตวิทยา ควร
สอบถามก่อนว่า บริษัทประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองหรือไม่ 
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ส�านักงานจิตแพทย์ สถานจิตบ�าบัด และคลินิกรายวัน  
(คลินิกที่ให ้บริการเฉพาะช่วงเช้าถึงเย็น)
การบ�าบัดรักษาผู ้มีปัญหาหรือป่วยทางจิต ผู ้ป ่วยเข้ารักษาได้ทั้งใน ส�านักงาน
จิตแพทย์ สถานจิตบ�าบัด และคลินิกรายวัน สถานที่ดังที่กล่าวมานี้มีผู้ช�านาญการ
ดูแลและมีวิธีรักษาหลายแบบ เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับอาการของผู้ป่วย 

ฉันจะหาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่ เหมาะสมกับฉันได ้จากที่ ไหนและอย ่างไร 
สอบถามหรือขอค�าแนะน�าจากแพทย์ประจ�าบ้าน โดยชี้แจงปัญหาของคุณให้
แพทย์รู ้ แพทย์ประจ�าบ้านสามารถช่วยแนะน�าผู ้ช�านาญการหรือคลินิกให้คุณได้ 
และยังมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่พูดภาษาต่างประเทศได้ด้วย ควรสอบถามว่า
มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่พูดภาษาเดียวกับคุณหรือไม่ ข้อส�าคัญคือจิตแพทย์
หรือนักจิตวิทยาผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่คุณให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ
 
ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถไปที่คลินิกจิตเวชหรือไปที่แผนกผู้ป่วยนอกด้านจิตเวช
ของโรงพยาบาลหน่วยงานเหล ่านี้สามารถช ่วยเหลือและให ้การรักษาผู ้ป ่วย
ฉุกเฉินอย่างทันการและหากจ�าเป็นยังช่วยติดต่อหาที่พักให้ผู ้ป่วยด้วย

ที่อยู ่ของสถานบ�าบัดดังกล่าวหาได้จากสมุดโทรศัพท์ หรือสอบถามได้จากที่ว่าการ
อ�าเภอในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่ 
กรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 144 (ดูหน้าที่ 31)

ข ้อควรรู ้

•  จิตแพทย์ คือแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ส�าเร็จการศึกษาทางด้าน 
จิตเวชและจิตวิทยาบ�าบัด 

•  นักจิตวิทยา คือผู้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านจิตวิทยา 
•  นักจิตวิทยาไม่ได้ศึกษาวิชาทางการแพทย์ แต่ศึกษาและจบหลักสูตรจิตวิทยา

การศึกษาและศึกษาต่อทางด้านจิตบ�าบัด นักจิตวิทยาไม่ใช่แพทย์จึงไม่
สามารถสั่งยาหรือให้ยาผู้ป่วยได้ 

•  นักจิตวิทยาไม่ใช่แพทย์ ดังนั้นบริษัทประกันจึงไม่ให้ความคุ้มครอง แต่ใน
กรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้ผู ้ป่วยไปรักษากับนักจิตวิทยา บริษัทประกันจึงให้
ความคุ้มครอง (ดูหน้าที่ 26)
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•  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต ดูได ้ที่ – www.migesplus.ch > 

Publikationen > Psyche & Krise

•  pro mente sana – ให้ข้อมูล ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา 
รวมทั้งญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 เวปไซด์ www.promentesana.ch   โทร 044 563 86 00

•  Die Dargebotene Hand – โทร. 143 – ให้บริการตอบค�าถามทาง
โทรศัพท์ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อของผู้รับบริการ   เวปไซด์ www.143.ch 

verband@143.ch   โทร 143 หรือ 031 301 91 91

ที่อยู ่ของหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือในแต่ละรัฐ 
สวิสโคทช์ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมให้ผู ้มีป ัญหาสามารถช่วยเหลือและแก้ไข 
ปัญหาได้ด ้วยตนเอง (KOSCH), www.kosch.ch/kontaktstellen.html  

gs@kosch.ch   โทร 0848 810 814 หรือ 061 333 86 01

หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่เด็กและเยำวชน 
ให ้ค�าแนะน�า Beratung 147 Pro Juventute – ส�าหรับเด็กและวัยรุ่นที่ตกอยู่
ในสถานการณ์วิกฤตหรือมีปัญหาชีวิต ให้บริการทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 147 
โดยไม่คิดค่าบริการ และตอบค�าถามทางอินเตอร์เนต (แชท) โดยไม่ต้องแจ้งช่ือ
ของผู้รับบริการ   เวปไซด์ www.147.ch   โทร 147

กำรให้ควำมช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู ้ที่ได้รับกำรทรมำนและผู้ที่ประสบ
เครำะห์ร้ำยจำกสงครำม
•  หน่วยงานให้การรักษาแบบผู ้ป ่วยนอก หรือคลินิกรักษาผู ้ที่ ได ้รับการทรมานและผู ้ที่

ประสบเคราะห์ร ้ายจากสงคราม 
 สภากาชาดสวิส Schweizerisches Rotes Kreuz, Werkstrasse 16,  

 3084 Wabern   เวปไซด์ www.redcross.ch  

 gi-ambulatorium@redcross.ch   โทร 031 960 77 77

•  แผนกผู้ป ่วยนอกหรือคลินิกพิเศษ ส�าหรับผู ้ได ้รับการทรมานและผู ้ประสบเคราะห์ร ้าย
จากสงคราม 

  โพลีคลินิกส�าหรับจิตบ�าบัด มหาวิทยาลัยซูริค Psychiatrische Poliklinik, 

Universitätsspital Zürich, Culmannstrasse 8, 8091 Zürich

 เวปไซด์ www.psychiatrie.usz.ch   โทร 044 255 52 80

•  Consultation pour victimes de la torture et de la guerre 
Genève, ctg Genève, Département de médecine communautaire

 Rue Micheli-du-Crest 24, 1211 Genève 14

 เวปไซด์ www.hcuge.ch   โทร 022 372 53 28

•  Consultation pour victimes de la torture et de la guerre 
Lausanne, Appartenances, ctg Lausanne, Rue des Terreaux 10, 

1003 Lausanne   เวปไซด์ www.appartenances.ch  

info@appartenances.ch   โทร 021 341 12 50
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หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันต้องไปพบทันตแพทย์ (หมอฟัน) ที่อยู ่ของส�านักงานแพทย์
ที่อยู ่ใกล้บ้านของคุณดูได้จากสมุดโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เนต (ดูหน้าที่ 30)

สิ่งส�าคัญคือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้ทันเวลา 
เพราะหากทิ้งไว้นานจะท�าให้รักษายากและค่ารักษาก็เพิ่มมากขึ้นด้วย 

การตรวจและรักษาฟันเป ็นการรักษาโดยไม ่ต ้องเสียค ่าใช ้จ ่ายใช ่หรือไม ่ 
ไม่ใช่ ส�าหรับผู้ใหญ่ตามปกติแล้ว ต้องจ่ายค่าตรวจและรักษาฟันเอง ส่วนเด็กใน
วัยเรียน ทันต์แพทย์ (หมอฟัน) จะตรวจฟันให้เป็นประจ�าทุกปี ปีละหนึ่งคร้ัง ส่วน
มากแล้วตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางอ�าเภอในหลายๆ รัฐ เป็นผู้จัดการให้มีการ
ตรวจฟันส�าหรับเด็กและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ 

ส่วนค่ารักษาโรคฟันส�าหรับบุตรของคุณ คุณต้องจ่ายเอง แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้ 
ขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยสังคมสงเคราะห์ของส�านักงานอ�าเภอในเขตที่คุณ
อาศัยอยู่ ซึ่งอาจช่วยเหลือได้เป็นบางส่วน 

กำรดูแลรักษำฟัน (ทันตกรรม)
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•  สมาคมทันตแพทย์สวิส  
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO 

 เวปไซด์ www.sso.ch, info@sso.ch

 โทร 031 310 20 80

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ  

•  การรักษาฟันที่มีสาเหตุมาจากโรคร้ายแรงหรือโรคที่ไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้ท�าให้มีผลต่อการขบเค้ียวอาหาร หรือจากโรคภัย
ไข้เจ็บทั่วไปที่มีอาการรุนแรง 

•  การรักษาฟันที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่คุณท�าการ
ประกันอุบัติเหตุ

•  การตรวจ การซ่อมแซมรักษาฟัน (เช่น การอุดฟัน) ต้องจ่ายเอง 
ส่วนการถอนฟัน การใส่ฟันปลอม การถอนฟันกราม ตามปกติ
แล้วก็ต้องจ่ายเองเช่นกัน ดังน้ันจึงขอแนะน�าให้ท�าประกันฟัน 
(ซึ่งเป็นประกันเสริม) โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับเด็ก สอบถาม
ข้อมูลได้จากบริษัทประกันที่คุณเป็นสมาชิก 

ในกรณีฉุกเฉินทุกคนที่ตกอยู ่ในอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บ ได้รับสารพิษ ไฟไหม้หรือเจ็บป่วยกระทันหัน ต้องได้รับ
การรักษาจากแพทย์อย่างเร่งด่วนในแผนกคนไข้ฉุกเฉินหรือส่งคนไข้ไปแผนกอื่น 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น

ควรท�าอย ่างไรในกรณีฉุกเฉิน เช ่นเจ็บป ่วยกระทันหันหรือประสบอุบัติ เหตุ 
กรณีที่เจ็บป่วยกระทันหันแต่ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องติดต่อแพทย์ประจ�า
บ้านของคุณก่อน 
แพทย์ประจ�าบ้านที่ให้การรักษาฉุกเฉิน มีอยู ่ทั่วไปในประเทศสวิตฯ คุณสามารถ
โทรติดต่อได้ในเวลากลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์ หากติดต่อแพทย์ประจ�าบ้าน
ของคุณไม่ได้ หรือไม่มีผู ้รับสาย ทางส�านักงานแพทย์มีเครื่องบันทึกข้อความ
อัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลว่าคุณสามารถติดต่อแพทย์ในกรณีฉุกเฉินได้ที่ไหน ตาม
เมืองใหญ่จะมีร ้านขายยาส�าหรับ กรณีฉุก เฉิน ที่ เป ิดบริการในเวลากลางคืนและ 
วันหยุดสุดสัปดาห์ (ดูหน้าที่ 25) 

แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
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ในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
ควรตรงไปที่แผนกผู ้ป ่วยฉุกเฉินทันที แผนกคนไข้ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ
ส่วนใหญ่แล้ว เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

หากจ�าเป็นต้องใช้ รถพยาบาล ติดต ่อได ้ ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 144 บริการรถพยายาล- 
ฉุกเฉิน (Ambulanz) โดยระเบียบการแล้ว รถพยาบาลรับขนส่งเฉพาะคนไข้
เท่านั้น ส่วนญาติหรือผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารไปด้วย ค่ารถพยาบาล 
คนไข้ต ้องรับผิดชอบเองในบางส่วน ดังนั้นควรใช้รถพยาบาลในกรณีที่มีความ 
จ�าเป็นจริงเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยรถยนต์ รถ- 
รับจ้าง (แทกซี่) รถโดยสารประจ�าทางหรือรถรางได้ 

ข ้อควรรู ้

เมื่อเจ็บป่วยกระทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ โทรหมายเลข 144 
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณต้องให้ข้อมูลที่แน่ชัด 
ดังนี้
•  คุณเป็นใคร ชื่ออะไร 
•  โทรศัพท์มาจากที่ไหน
•  เกิดอะไรขึ้น
•  คุณได้กระท�าหรือจัดการอะไรลงไปแล้ว

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 

•  บริษัทประกันให้ความคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน คือผู้ป่วยเข้า 
รับการรักษาได้โดยตรงจากแพทย์ทุกคนและทุกโรงพยาบาล 
ในประเทศสวิตฯ แม้จะไม่มีประกันเสริมก็ตาม (ไม่ต้องไปศูนย์
สุขภาพ ไม่ต้องไปพบแพทย์ประจ�าบ้านและไม่ต้องโทรไปที่ 
เทลเมดก่อน)

•  ค่ารถพยาบาล บริษัทประกันจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน  
500 ฟรังค์ ต่อปี 

•  การช่วยชีวิตของผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย (เช่น อุบัติเหตุตกเขา 
หัวใจวาย) บริษัทประกันจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน  
5000 ฟรังค์ต่อปี 
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เมื่อเจ็บป่วยหรือเมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของโรค (โดยการตรวจสุขภาพร่างกาย
คนไข้อย่างละเอียด) การรักษาโรคหรือการผ่าตัด ซ่ึงต้องไปเข้าพักอยู่โรงพยาบาล
หรือในคลินิก เราเรียก็ว่า การรักษาแบบผู้ป่วยใน

ผู ้ป ่วยสามารถตัดสินใจเข ้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม ่ต ้องได ้รับความเห็นจากแพทย์
ได ้หรือไม ่ 
ไม่ได้ การที่ผู ้ป ่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องได้รับความเห็นจาก
แพทย์ประจ�าบ้าน หรือแพทย์เฉพาะทางก่อน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นที่ผู ้ป่วย
สามารถตรงไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ทันที (ดูหน้าที่ 30)
 
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล ้วต ้องท�าอย ่างไรบ ้าง 
เมื่อคุณไปถึงโรงพยาบาล คุณต้องไปที่แผนกรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จะขอรายละเอียด
ต่างๆ ที่จ�าเป็นจากคุณและการประกันสุขภาพ (ดูหน้าที่ 15) เพื่อจัดแผนกโรคและ
ห้องพักให้ถูกต้อง เช่น ผู้ป่วยรวม (มีผู ้ป่วยหรือเตียงมากกว่าสองในห้องเดียวกัน) 
หรือแบบกึ่งส่วนตัว(สองเตียงในห้องเดียวกัน) และแบบส่วนตัว (อยู่คนเดียว)
 
ที่ โรงพยาบาลใครเป ็นผู ้ ให ้การรักษาและดูแล 
ที่โรงพยาบาล ทุกแผนกมีแพทย์ประจ�าแผนกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีความเป็นไป
ได้ที่จะมีแพทย์หลายคนมาให้การรักษาดูแลผู ้ป่วย ในจ�านวนแพทย์เหล่านี้อาจมี
แพทย์เฉพาะทางรวมอยู่ด้วย 

โรงพยำบำล
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ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มาดูแลผู้ป่วย เป็นผู้ช�านาญการ ส�าเร็จการ
ศึกษาในวิชาชีพแพทย์และพยาบาลท�างานร่วมกับอย่างใกล้ชิด 

กิจวัตรประจ�าวันในโรงพยาบาลมีกฎระเบียบที่ชัดเจน เช่น ก�าหนดเวลาเย่ียม เวลา
ทานอาหาร หากมีข้อสงสัย สอบถามได้จากพยาบาล ส่วนใหญ่แล้วทางโรงพยาบาล
มีเอกสารเผยแพร่แจ้งกฎระเบียบที่ส�าคัญของโรงพยาบาลและบริการต่างๆ ที่มีให้
ผู ้ป่วย 

การผ่าตัด
การผ่าตัดในแต่ละคร้ังมีความเสี่ยงร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นก่อนการผ่าตัดแพทย์จะช้ีแจง
ถึงความจ�าเป็นในการผ่าตัด และแจ้งให้ผู ้ป่วยรู ้ว่ามีสภาพร่างกายพร้อมที่จะเข้า
รับการผ่าตัดหรือไม่ ก่อนการผ่าตัดแพทย์ผู ้รับผิดชอบจะอธิบายขั้นตอนในการ
ผ่าตัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

การผ่าตัดจะท�าได้ในกรณีที่ผู ้ป ่วย ยินยอมและลงนามในเอกสาร แสดงความยินยอม
ของโรงพยาบาล (ดูหน้าที่ 42) ยกเว้นการผ่าตัดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็น

ข ้อควรรู ้ 

หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
เมื่อมีปัญหาสุขภาพและการต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ส่ิงที่ตามมาคือ
ปัญหาการงานและการเงิน ปัญหานี้ไม่ได้เป็นภาระเฉพาะต่อผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่
ยังมีผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยด้วย หากคุณประสบปัญหาการ
งานและหรือค่าใช้จ่ายในการท�าประกันสังคม ติดต่อได้ที่หน่วยงานสังคม 
สงเคราะห์ของโรงพยาบาล  
•  หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล ท�าหน้าที่เก่ียวกับปัญหาสังคม 

ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ป่วยที่มีปัญหาอันมีสาเหตุมาจากการรักษาตัวและพักฟื ้นใน
โรงพยาบาล 

•  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ 
ให้ค�าแนะและช่วยเหลือผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย 

•  นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รักษาความลับของผู้ป่วยและผู้มาขอค�าแนะน�า 
(ดูหน้าที่ 43) ท�างานอิสระโดยไม่ข้ึนกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของที่
ว่าการอ�าเภอ 

•  การให้ค�าแนะน�าและบริการจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล 
ส�าหรับผู ้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว เป็นการให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่า 
ใช้จ่าย 
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างกระทันหัน ในบางครั้งอาจละเว้นการลงนามในเอกสาร
แสดงความยินยอมนี้ 

หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ควรสอบถามให้เข้าใจเสียก่อน ผู ้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะรู ้
ปัญหาด้านสุขภาพ และอาการป่วยของตน ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในประเทศสวิตฯ 
มีบริการแปลให้ด้วย ควรสอบถามเรื่องนี้จากพยาบาลหรือแพทย์ผู้ที่รับผิดชอบ ราย
ละเอียดเพิ่มเติมอยู ่ในหัวข้อสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย (ดูหน้าที่ 42) 

การฟื ้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบ�าบัด
ในบางครั้งผู ้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดหรือหลังการรักษาโรค หรือหลังจากการรักษา
อาการบาดเจ็บแล้ว แต่ยังมีความจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ฟื ้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เราเรียกการ
บ�าบัดนี้ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัดได้ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก
หรือผู้ป่วยใน เช่น การท�ากายภาพบ�าบัดหรือกิจกรรมบ�าบัด ทั้งน้ีต้องได้รับความ
เห็นจากแพทย์ 

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ  

•  การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การตรวจ การรักษาและการ
ดูแลในแผนกผู้ป่วยทั่วไป(ห้องพักผู้ป่วยรวม) ในโรงพยาบาลที่
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 

•  การฟื้นฟูสมรรถภาพในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน 
ตามความเห็นจากแพทย์ (เช่น กายภาพบ�าบัดและกิจกรรม
บ�าบัด) 

•  การแช่ตัวในน�้าแร่อุ ่น ตามความเห็นของแพทย์ บริษัทประกัน
สุขภาพจ่ายให้ วันละ 10 ฟรังค์ (แต่ไม่เกิน 21 วันต่อปี) ใน
สถานอาบน�้าแร่เพื่อสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 



35

สุขภาพและความปลอดภัยของแม่และเด็กในระหว่างการตั้งครรภ์เป็นสิ่งส�าคัญ 
ในประเทศสวิตฯ มีระบบการดูแลสตรีมีครรภ์และการคลอดที่ดี 

เมื่อฉันต้ังครรภ ์ จะได ้รับความช ่วยเหลืออย ่างไร 
เมื่อคุณสงสัยและต้องการรู ้ว ่าตัวเองตั้งครรภ์หรือไม่ ก็สามารถทดสอบได้ด้วย
ตนเองโดยการซื้ออุปกรณ์การตรวจจากร้านขายยาหรือห้างสรรพสินค้า
 
หากคุณตั้งครรภ์ ขอค�าแนะน�าเบื้องต้นได้จากแพทย์ประจ�าบ้าน สูตินรีแพทย์ หรือ
อีกทางเลือกหนึ่งคือส�านักงานผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์คือผู ้มีความรู้เกี่ยวกับการต้ัง
ครรภ์และการคลอดโดยเฉพาะ ผดุงครรภ์ไม่ใช่แพทย์ นอกจากน้ีแล้วยังมีหน่วย
งานอื่นที่คุณขอค�าแนะน�าปรึกษาได้ เช่น หน่วยงานวางแผนครอบครัวและการต้ัง
ครรภ์ (ดูหน้าที่ 37) ซึ่งในบางส่วนของหน่วยงานนี้มีการท�างานร่วมกับผู้แปล การ
ให้ค�าแนะน�าเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความ
ลับของผู้มาขอค�าแนะน�า
 
การตั้งครรภ์ 
ตลอดระยะเวลาในการต้ังครรภ์ คุณจะได้รับการตรวจและดูแลจากแพทย์หรือ
ผดุงครรภ์อย่างสม�่าเสมอ การตรวจครรภ์ท�าให้รู ้ถึงความเป็นไปทุกระยะและรู ้
ถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับมารดาและทารกในครรภ์ บริษัทประกันสุขภาพ 
ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายนี้ (ดูหน้าที่ 36) 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมตัวคลอดส�าหรับผู ้ที่จะเป็นพ่อและ 
แม่ด้วย สนใจติดต่อสอบถามได้จากสูตินรีแพทย์ที่คุณฝากครรภ์ 
 

ข ้อควรรู ้ 

การประกันคลอดบุตร
มารดาที่ประกอบอาชีพลูกจ้างทั้งในหน่วยงานเอกชนและของรัฐ มีสิทธิได้รับ
เงินจ�านวนร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยจากเงินเดือนที่ได้รับก่อนการคลอดบุตร เป็น
ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ทั้งนี้ควรสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคลอดบุตรจาก
นายจ้าง 

กำรตั้งครรภ์ กำรดูแลสุขภำพในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ 
และกำรคลอด 



36

การคลอด 
ที่ประเทศสวิตฯ คุณสามารถไปคลอดที่โรงพยาบาล สถานคลอดหรือที่เรียกว่าบ้าน
เพื่อการคลอด (Geburtshaus) หรือจะคลอดที่บ้านของตนเองก็ได้ สอบถามราย
ละเอียดได้จากแพทย์ ในระหว่างคลอดคู่ครองของคุณหรือบุคคลอ่ืนที่คุณต้องการ
ก็สามารถอยู่เป็นเพื่อนหรือให้ก�าลังใจแก่คุณได้

สัปดาห์แรกหลังคลอดคือการพักฟื้น คุณแม่จะพักฟื้นที่โรงพยาบาล บ้านเพื่อการ
คลอด หรือที่บ้านของตนเองก็ได้ ในช่วงพักฟื้นน้ีแม่และเด็กจะได้รับการดูแลจาก
แพทย์หรือผดุงครรภ์ พร้อมกันนี้ก็จะได้รับค�าแนะน�าและวิธีการในการเลี้ยงลูก
ด้วยน�้านมมารดาและการดูแลทารกแรกเกิดด้วย
 
การดูแลทารกแรกเกิด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเลี้ยงดูทารก การให้อาหารและการเจริญเติบโต 
ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานให้ค�าแนะน�าปรึกษาส�าหรับมารดาและบิดา (ดูหน้าที่ 
37) ซึ่งมีทั้งบริการตอบค�าถามทางโทรศัพท์ ตลอดจนไปเย่ียมและให้ค�าแนะน�าที่
บ้านของคุณด้วย โดยไม่ต้องคิดค่าบริการ หน่วยงานนี้มีการประสานงานร่วมกับ
ล่ามด้วย 

หากต้องการค�าแนะน�าในการเล้ียงดูบุตรด้วยน�้านมมารดา ติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกให้ค�าแนะน�าของโรงพยาบาล หรือผู้ให้ค�าแนะน�าของหน่วยงานเอกชน ขอ
รายชื่อหน่วยงานนี้ได้จากที่ว่าการเขตที่คุณอาศัยอยู่

การท�าแท้ง
ในประเทศสวิตฯ สิทธิการท�าแท้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย การท�าแท้งจะ
ท�าได ้ในกรณีที่ เป ็นการตั้งครรภ์ที่ ไม ่พึงประสงค์และการตั้งครรภ์มีอายุไม ่เกิน 
12 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องแจ้งเหตุผลและความจ�าเป็นในการท�าแท้ง หากการต้ังครรภ์

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 

•  การตรวจครรภ์จ�านวน 7 คร้ัง และการตรวจครรภ์ด้วยวิธี 
อุลตร้าซาวด์จ�านวน 2 ครั้ง

•  การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวคลอด เป็นจ�านวน
เงิน 100 ฟรังค์

•  การคลอดที่โรงพยาบาล ที่บ้านเพื่อการคลอด (Geburtshaus)

และที่บ้านของตนเอง รวมทั้งการพักฟื้น
•  การเลี้ยงดูบุตรด้วยน�้านมมารดา และการตรวจสุขภาพหลัง 

คลอด จ�านวน 3 ครั้ง
•  การท�าแท้ง
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•  ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของสตรีมีครรภ์และการคลอด การได้รับความช่วยเหลือ  
หรือการรักษาสุขภาพของสตรีในภาษาต่างๆ ดูได ้จาก 

 เวปไซด์ www.migesplus.ch > Publikationen > Frau & Gesundheit

•  มูลนิธิเพื่อสุขภาพ เพศศึกษาและการเจริญพันธ์สวิส PLANeS –  
Schweizerische Stiftung für sexuelle und reproduktive 
Gesundheit / สมาพันธ์หน่วยงานให้ค�าแนะน�าการวางแผนครอบครัว การ 
ตั้งครรภ์ และเพศศึกษา  Dachverband der Beratungsstellen  
für Familienplanung, Schwangerschaft, Sexualität und 
Sexualerziehung

 เวปไซด์ www.plan-s.ch, info@plan-s.ch

 โทร 031 311 44 08 หรือ 021 661 22 33

•  ศูนย์รวมข้อมูลและให้ค�าแนะน�าปรึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย เพศศึกษาและการเจริญ
พันธุ ์ Informationsplattform der Schweizer Beratungsstellen 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
(SRG), เวปไซด์ www.isis-info.ch, contact@isis-info.ch

•  หน่วยงานให้ค�าแนะน�าแก่บิดาและมารดา Mütter- und Väterberatung 
 สมาคมให้ค�าแนะน�ามารดา-สวิส Schweizerischer Verband der Mütter- 

 beraterinnen SVM, เวปไซด์ www.muetterberatung.ch  

 svm@bluewin.ch   โทร 044 382 30 33

•  สมาคมผดุงครรภ์สวิส Schweizerischer Hebammenverband
 เวปไซด์ www.hebamme.ch, info@hebamme.ch  
 โทร 031 332 63 40

•  หน่วยบริการให้ค�าแนะน�าทางการแพทย์ Anlaufstelle für medizinische 
Beratung: Unité mobile de soins communautaires (Umsco)

 Rue Hugo de Senger 2-4, 1205 Genève

 เวปไซด์ http://umsco.hug-ge.ch   โทร 022 382 53 11

มีอายุมากกว่า 13 สัปดาห์ข้ึนไป ต้องได้รับความเห็นและค�ายืนยันจากแพทย์ว่า 
การท�าแท้งมีความจ�าเป็น เพราะหากไม่ท�าแท้งอาจท�าให้เกิดผลเสียหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของผู ้ตั้งครรภ์ 

การตัดสินใจท�าแท้งไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงควรปรึกษาและได  ้
รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง หากคุณต้องการค�าปรึกษาและความช่วย 
เหลือติดต่อได้ที่หน่วยงานวางแผนครอบครัวและการตั้งครรภ์ หาที่อยู ่ได ้จาก 
อินเตอร์เนท เวปไซด์ www.isis-info.ch
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เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล ้ว หากต ้องการผู ้ช ่วยเหลือและพยาบาลที่บ ้าน ต ้องติดต ่อ 
กับหน ่วยงานใด 
คุณสามารถติดต่อหน่วยงานที่เรียกว่า “ชพิเท็กซ์” เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้เป็นผู้
ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง ท�าหน้าที่ดูแล พยาบาลและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ�าวันที่บ้านของผู ้ป่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ป่วยด้วย 

หน ่วยงานชพิเท็ก มีหน ้าที่อย ่างไร 
หน่วยงานชพิเท็กซ์ให้บริการผู้ป่วย คนชรา (ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) หรือ
ผู ้ที่ประสบอุบัติเหตุ สตรีที่มีปัญหาในระหว่างการต้ังครรภ์และหลังการคลอดบุตร 
หน่วยงานชพิเท็กซ์ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 

การดูแลที่บ ้าน 

ตัวอย่างเช่น
•  ชี้แจงและให้ค�าแนะน�า 
•  ช่วยท�าความสะอาดร่างกาย
•  จัดยา ป้อนยา
•  ดูแลและท�าแผล

ช่วยท�างานบ้าน 

ตัวอย่างเช่น
•  ซื้อของหรือจ่ายกับข้าว 
•  ท�าความสะอาดบ้าน
•  ซักผ้า
•  ท�าอาหาร

หน่วยงานชพิเท็กซ์ในแต่ละท้องที่มีบริการที่ต่างกันออกไป บางแห่งมีบริการส่ง
อาหารให้ที่บ้าน บริการขับรถรับส่ง ติดต่อ จัดหา หรือเช่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่
จ�าเป็น เช่น ไม้เท้าช่วยพยุงตัวในการเดิน อุปกรณ์ท�าไอน�้าร้อนในการสูดดม (In-

halationsgeräte) หรือเก้าอี้เข็น 

ตามเมืองใหญ่ๆ มีหน่วยงานชพิเท็กซ์ที่มีการบริหารและการจัดการหลายรูปแบบ 
เช่น ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือโรคที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้  

หน่วยงานชพิเท็กซ์ในแต่ละท้องที่ มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป สอบ 
ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ว ่าการอ�าเภอในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู ่ (ดูหน้าที่ 39) 

ชพิเท็กซ์ (SPItEx) หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือ
และดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยท่ีบ้ำน  
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การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ  

•  การพยาบาลและดูแลจากหน่วยงานชพิเท็กซ์ ตามความ- 
เห็นของแพทย์ (ทั้งนี้บริษัทประกันจ่ายให้ไม่เกิน 60 ชั่วโมง 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน) 

•  การช่วยเหลืองานบ้านจากหน่วยงานชพิเท็กซ์นั้น การประกัน
ขั้นพื้นฐานไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ ดังนั้นบริษัทประกัน
สุขภาพจะเสนอให้สมาชิกท�าประกันเสริม สอบถามข้อมูลได้
จากบริษัทประกันสุขภาพที่คุณเป็นสมาชิก 

สถาบันชพิเท็ก สวิส Spitex Verband Schweiz
เวปไซด์ www.spitex.ch, admin@spitex.ch

โทร 031 381 22 81
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เมื่อยามชราฉันจะได ้รับความช ่วยเหลืออย ่างไร
ผู้ชราที่ต้องได้รับการดูแลได้แก่ ผู ้ที่ชราภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
ไม่สามารถอยู ่บ ้านคนเดียวได้ หรือสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ จึงมี
โอกาสเข้ามาอยู ่ในบ้านพักคนชรา 

ผู ้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู ่ในบ้านคนชรา สามารถติดต่อกับบ้านพักคนชรา
ได้โดยตรง หรือขอให้แผนกสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ญาติหรือผู ้มีส ่วน
เกี่ยวข้องติดต่อแทนก็ได้ ส่ิงส�าคัญคือต้องไปดูสถานที่และรีบติดต่อให้ทันเวลา
เนื่องจากที่พักมีจ�านวนจ�ากัด

บ้านพักคนชราบางแห่งมีเอกสารแจ้งระเบียบการ ก�าหนดเวลาในการเข้าเยี่ยม 
และให้ข้อมูลในการดูแล รวมทั้งแจ้งค่าใช้จ ่าย คุณสามารถปรึกษาในเรื่องของ
ความต้องการส่วนตัวได้ (เช่น เรื่องอาหารการกิน การเข้าเยี่ยมของญาติหรือ
เพื่อน เรื่องศาสนาและอื่นๆ เป็นต้น) ที่อยู ่ของบ้านพักคนชรา หาได้จากที่ว่าการ
เขตที่คุณอาศัยอยู ่ หรือหน่วยงาน Curaviva (ดูหน้าที่ 41)

ส�าหรับผู ้สูงอายุที่สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ แต่ต้องการผู ้ดูแลและช่วยท�างาน
บ้าน ก็มีหน่วยงานที่ให้การดูแลแบบผู ้ป่วยนอกและช่วยงานบ้าน (ดูเรื่องหน่วย
งานชพิเท็กซ์ หน้าที่ 38)
นอกจากนี้ แล ้ วยั งมีที่ พั กส� าหรับคนชราแบบพิ เศษที่ ให ้ การ ดูแลตามความ 
เหมาะสม หากต้องการที่พักดังกล่าวควรรีบติดต่อให้ทันเวลา สอบถามข้อมูลและ
ข้อเสนอของที่พักได้ที่ Pro Senectute (ดูหน้าที่ 41)

การให ้ความคุ ้มครองจากบริษัทประกันสุขภาพ 

ประกันขั้นพื้นฐานจ่ายค่าตรวจ รักษาและพยาบาลส�าหรับบ้าน
พักคนชราที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามข้อก�าหนด 
ส่วนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือนี้ ประกันขั้นพื้นฐาน 
ไม่ให้ความคุ้มครอง 

กำรดูแลผู้สูงอำยุ
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หากคุณ ญาติหรือผู ้เกี่ยวข้องมีปัญหาเกี่ยวกับค่าที่พัก ติดต่อหน่วยงานสังคม 
สงเคราะห์ในเขตอ�าเภอที่คุณอยู่อาศัย บางอ�าเภอช่วยจ่ายค่าที่พักให้ และในกรณี
ที่เงินบ�านาญและทุพพลภาพของคุณที่ได้รับอยู่เมื่อรวมกับรายได้อ่ืนแล้วแต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อการครองชีพ คุณมีสิทธิ์ยื่นค�าร้องขอเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ดูหน้า 
ที่19) ส�าหรับผู ้ที่ย ้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในประเทศสวิตฯ การขอเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพนี้ จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย
สิบปีขึ้นไป โดยไม่มีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ต่างประเทศ 

•  CURAVIVA – สถาบันและสมาคมบ้านพักคนชรา สวิส 
Verband Heime und Institutionen Schweiz

 เวปไซด์ www.curaviva.ch, info@curaviva.ch

 โทร 031 385 33 33 
•  Pro Senectute Schweiz – องค์กรบริหารและจัดการให้

ความช่วยเหลือผู ้ชรา สวิส Fach- und Dienstleistungs-
organisation der Schweiz im Dienste der 
älteren Menschen

 เวปไซด์ www.pro-senectute.ch  

 info@pro-senectute.ch

 โทร 044 283 89 89

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสมทบช่วยเหลือค่ำครองชีพ
• www.ahv-iv.info > Ergänzungsleistungen



42

ผู้ป่วยมีสิทธิและหน้าที่
อย่างไร 

สิทธิได ้รับการรักษาในยามเจ็บป่วย 
ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยกระทันหัน ประสบอุบัติเหตุ แพทย์ทุกคนมีหน้าที่ให้ 
การรักษาหรือส่งตัวผู ้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์เฉพาะทาง 

สิทธิในการมีส ่วนร่วมปรึกษาหารือ แสดงความเห็นและตัดสินใจ 
ขั้นตอนการตรวจหรือวิธีการรักษาต่างๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย ดังน้ัน
จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่คุณต้องแจ้งให้แพทย์รู ้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนหรือวิธ ี
การในการรักษานั้น (เช่น การตรวจ การรักษาหรือการผ่าตัด) หรือไม่เห็นด้วยกับ
ค�าวินิจฉัยจากแพทย์คนแรก คุณมีสิทธิให้แพทย์อีกคนอื่นร่วมแสดงความคิดเห็น
ด้วยได้ การฟังความเห็นจากแพทย์สองคน ช่วยให้คุณมีแนวทางการตัดสินใจได ้
ดีขึ้น 

สิทธิในการรู ้ขั้นตอนต่างๆ ในการรักษา
แพทย์มีหน้าที่แจ้งถึงข้ันตอนต่างๆ ในการตรวจ รักษา ชี้แจงและอธิบายถึงผลดี 
ผลเสีย ความเสี่ยงและทางเลือกต่างๆ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นการช่วย
ให้คุณเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจได้ ส่ิงส�าคัญคือหาก
คุณไม่เข้าใจ ควรสอบถามแพทย์ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง (ดูหัวข้อ ผู้ส่ือความเข้าใจ
ทางภาษาและวัฒนธรรม) 

ในประเทศสวิตฯ ผู้ป่วยมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปน้ี

สิทธิของผู้ป่วย
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ข ้อควรรู ้ 

ผู ้ป ่วยมีสิทธ์ิ
•  ขอเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกประวัติ อาการป่วยไข้ โรค การประสบอุบัติเหตุ

และการรักษา
•  ญาติและแพทย์ควรรู ้ว่าผู ้ป่วยต้องการอะไร ในกรณีที่ผู ้ป่วยไม่สามารถตัดสิน

ใจด้วยตนเองได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว สอบถามได้จากแพทย์

สิทธิได ้รับความช่วยเหลือและมีผู ้ติดตาม 
ในระหว่างการรักษาตัว ผู ้ป่วยมีสิทธิ์ให้ญาติ หรือผู้ที่ไว้วางใจติดตามเพื่อดูแล และ
ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนขอค�าปรึกษาจากบุคคลดังกล่าวได้ 

สิทธิในการได้รับการรักษาข้อมูลและประวัติของผู ้ป ่วยเป็นความลับ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วย อาทิ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แพทย์
ประจ�าบ้าน ผู้ช่วยแพทย์ในส�านักงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง มีหน้าที่รักษา
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยเป็นความลับ ห้ามน�าข้อมูลของผู้ป่วยไปให้แก่บุคคลอื่น แม้จะ
เป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ตาม ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้น 

สิทธิขอเอกสารบันทึกประวัติการรักษาของตนเอง 
ผู้ป่วยมีสิทธิ์ขอดูเอกสารบันทึกการรักษาและขอส�าเนา รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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•  สมาคมผู ้ป ่วยสวิส Dachverband  
Schweizerischer Patientenstellen (DVSP)

 เวปไซด์ www.patientenstelle.ch   โทร 044 361 92 56

• องค์กรคุ ้มครองสิทธิของผู ้ป ่วย-สวิส  
 Schweizerische Patienten-Organisation (SPO) 
 www.spo.ch, zh@spo.ch   โทร 044 252 54 22

ผู ้ป ่วยมีหน้าที่ ให ้ความร่วมมือกับแพทย์ พยาบาลและเจ ้าหน้าที่ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องในการ
รักษา 
เมื่อคุณป่วย แพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ในการให้ข้อ 
มูลต่างๆ เพื่อให้การรักษาได้ผลดี ดังนั้นผู ้ป่วยต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์ดังน้ี 
•  ผู้ป่วยมีหน้ำที่ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำ
  ผู ้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์รู ้ว ่าคุณได้รับการรักษาจากแพทย์คนใดมาก่อนหรือไม่ 

อย่างไร รวมทั้งการใช้ยา การรักษาในต่างประเทศ (หากมี) และข้ันตอนการรักษา
ต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว 

• ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์
  ผู ้ป่วยควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อให้การรักษา

ได้ผลดี หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์

ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล
การรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลที่ก�าหนดไว้ 
ตามปกติผู้ป่วยจะได้รับเอกสารแจ้งระเบียบการเม่ือเข้ารักษาตัว เช่น ก�าหนดเวลา
การเยี่ยมและเวลาอาหาร 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของผู ้ป ่วยในภาษาต่างๆ ได้จาก 
เวปไซด์ www.migesplus.ch หรือหน่วยงานดังต่อไปน้ี 

หน้ำที่ของผู้ป่วย
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การรักษาโรคให้ได้ผลดีนั้น ความเข้าใจระหว่างแพทย์และผู ้ป ่วยมีความส�าคัญ
อย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่ เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคล่ือนทั้งในส�านักงานแพทย์  
โรงพยาบาล แผนกสังคมสงเคราะห์ หรือตามหน่วยงานต่างๆ 
 
ใครควรเป ็นผู ้สื่อสารให ้ เกิดความเข ้าใจระหว ่างผู ้ป ่วยและแพทย์
•  ล่ามหรือผู ้สื่อความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรม เป็นผู ้ช่วยให้เกิดความเข้า 

ใจระหว่างสองฝ่าย และเป็นผู ้ที่ได ้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ มีหน้าที่รักษา
ความลับของผู ้ป่วย 

•  ญาติ ผู ้ติดตามคุณหรือผู ้ที่ คุณไว้วางใจก็ท�าหน้าที่นี้ได้ แต่ล่ามหรือผู ้สื่อความ
เข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมสามารถท�าหน้าที่นี้ได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่ต ้องการพูดเรื่องส่วนตัว เรื่องที่เป็นความลับ เรื่องที่เข้าใจยาก
หรือมีความซับซ้อน 

ฉันมีสิทธิ์ ในการขอล ่ามไหม
ในประเทศสวิตฯ ไม ่มีกฎหรือระเบียบที่ ให ้สิทธิ์แก ่ผู ้ป ่วยในการมีล ่าม ตาม 
โรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มีบริการแปลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากคุณไม่เข้าใจ
หรือมีป ัญหาในการสื่อสาร ต้องการผู ้ ส่ือความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรม 

ผู้สื่อควำมเข้ำใจทำงภำษำและวัฒนธรรม 
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ติดต่อสอบถามได้จากหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางติดต่อหาล่ามที่มีคุณภาพ 
(ดูข้อความด้านล่าง) หรือใช้บริการแปลทางโทรศัพท์ 

•  หน่วยงานจัดหาผู ้สื่อความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรม 
INTERPRET – Schweizerische Interessen- 
gemeinschaft für Übersetzen und Vermitteln

 www.inter-pret.ch > Interkulturelles Übersetzen >  

 Einsatzvermittlung > Vermittlungsstellen

 coordination@inter-pret.ch    โทร 031 351 38 28

•  บริการแปลทางโทรศัพท์ (Telefondolmetschdienst) 
 AOZ Medios

 www.medios.ch

 โทร 0842 442 442

ข้อมูลการย้ายถิ่นและหัวข้อเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจ�าวัน  
ดูได ้จาก เวปไซด์ 
www.migraweb.ch – ข้อมูลจากอินเทอร์เนต และการให้ค�า
แนะน�าทางออนไลน์ ส�าหรับผู้ย้ายถิ่น และผู้ล้ีภัยทางการเมือง 
ในภาษาของคุณ 
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ข้อควรรู้ส�าหรับผู้ลี้ภัยทางการเมือง
และบุคคลที่พ�านักในประเทศสวิตฯ  
แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตพ�านักในประเทศ
สวิตฯ ที่เรียกว่า SANS-PAPIERS

การมีสุขภาพอนามัยดีและการได้รับรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย เป็นสิทธิที่
มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ (สิทธิมนุษยชนสากล) โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาและ
สถานะ ดังนั้นในประเทศสวิตฯ ผู้ลี้ภัยทางการเมือง ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพ�านักใน
ประเทศสวิตฯ หรือผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพ�านักในประเทศสวิตฯ (Sans-Papiers) 

ก็ได้รับสิทธิ์นี้เช่นกัน 

บุคคลในกลุ ่มดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิ์ได ้รับรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ได้รับ
บริการทางการแพทย์ โดยมีข ้อก�าหนดดังนี้ 

ผู้ลี้ภัยทำงกำรเมือง ผู้ได้รับอนุญำตให้พ�ำนักใน 
ประเทศสวิตฯ เป็นกำรช่ัวครำวและ 
ผู้ได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐบำล
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง (ถือใบอนุญาตพ�านัก ประเภท N) ชาวต่างชาติที่ได้รับความ
คุ ้มครองจากรัฐบาล (ถือใบอนุญาตพ�านัก ประเภท S) และชาวต่างชาติที่พ�านัก 
ในประเทศสวิตฯ เป็นการชั่วคราว (ถือใบอนุญาตพ�านัก ประเภท F) พ�านักอยู่ใน
ประเทศสวิตฯ อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป และอยู ่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
สิทธิได้รับการประกันสุขภาพประเภทมีแพทย์ประจ�าบ้าน (Hausarztmodell) (ดู
หน้าที่ 15) สอบถามรายละเอียดการประกันสุขภาพ เช่น ชื่อบริษัทประกันสุขภาพ 
และต้องติดต่อกับใครเม่ือเจ็บป่วยได ้จากหน่วยงานของรัฐที่มีหน ้าที่ดูแลและ 
รับผิดชอบ 
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•  ตามรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิส ก�าหนดว่า ผู้ที่อยู่ในประเทศสวิตฯ มีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือในยามจ�าเป็น สิทธินี้ครอบคลุมถึงผู ้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
พ�านักในประเทศสวิตฯ (Sans-Papiers) ด้วย ดังนั้นแพทย์ทุกคนและโรงพยาบาล 
ทุกแห่งมีหน้าที่ให้การรักษาบุคคลดังกล่าวในยามเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ

•  บริษัทประกันสุขภาพมีหน้าที่รับบุคคลทุกคน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศสวิตฯ แต่
ไม่ได้รับใบอนุญาตพ�านักฯ (Sans-Papiers) เป็นสมาชิกของบริษัทประกันสุขภาพ  
ส�าหรับการประกันขั้นพื้นฐาน และการประกันภาคบังคับตามที่กฎหมายก�าหนด 

•  ตามมาตราการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทางโรงพยาบาล บริษัทประกัน เจ้าหน้าที่
สังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสถาบันต่างๆ ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู ้ที่ผู ้ที่อยู ่ในประเทศสวิตฯ แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตพ�านักฯ (Sans-Papiers) 

ไม่น�าข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับส�านักงานดูแลและตรวจสอบ
ชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานของรัฐต่างๆ การฝ่าฝืนมาตราการดังกล่าว อาจได้
รับโทษ 

•  ผู ้ที่อยู ่ในประเทศสวิตฯ แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตพ�านักฯ (Sans-Papiers) มีสิทธิ์ยื่น
ค�าร้องขอลดหย่อนอัตราค่าประกันสุขภาพ 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การประกันสุขภาพ  
หน่วยงานให้ค�าแนะน�าและที่อยู ่ของศูนย์ให ้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ที่ ไม ่ได ้รับใบ- 
อนุญาติพ�านัก (Sans-Papiers) ดูได้จากเวบไซด์ www.sante-sans-papiers.ch

บุคคลที่อยู่ในประเทศสวิตฯ แต่ไม่ได้รับใบอนุญำต
พ�ำนัก (SANS-PAPIERS)


