INFORMATION SHEET

การตรวจสุ ข ภาพ สาหรั บ
ผู ้ส มัค รวี ซ่ า ประเทศออสเตรเลี ย
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครวีซา่ ประเทศออสเตรเลียโดยศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
เวลาทาการ: 8:00-17:00 น. วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้ น วันหยุดของไอโอเอ็ม)
เวลาลงทะเบียน: 8:00-15:00 น. วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้ น วันหยุดของไอโอเอ็ม)
โทรศัพท์ : 02 234 7950-5
อีเมล์ : iommedbkk@iom.int
สถานที่ตงั ้ : ศูนย์ประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน 120 อาคารเกษมกิจ
ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
IOM ให้ บริการระบบ eMedical

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพ
1. หนังสือเดินทางฉบับจริ งทีย่ งั มีอายุการใช้ งานอยู่ (ไม่สามารถใช้ ฉบับสาเนาแทนได้ )
2. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
3. จดหมายส่งตัวจากสถานทูตออสเตรเลียพร้ อมหมายเลข HAP, HRI หรื อ TRN
4. ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครัง้ ล่าสุด (ถ้ ามี)
5. หากท่านกาลังเจ็บป่ วยหรื อเคยเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง หรื อเคยเข้ ารับการรักษาหรื อการผ่าตัด กรุณานาประวัติหรื อ
ผลการรักษาจากสถานพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีที่ข้อมูลที่ทา่ นนามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจต้ องตรวจ
เพิ่มและส่งผลให้ การตรวจล่าช้ า
6. หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุณานาแว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์ที่ทา่ นสวมใส่เป็ นประจามาด้ วย
7. สาหรับเด็กที่มอี ายุ 2-10 ปี กรุณานาผลการตรวจคัดกรองวัณโรคด้ วยวิธี TST หรื อ IGRA มาด้ วย (ถ้ ามี)
8. ในกรณีที่ทา่ นยื่นสมัครวีซา่ นอกเขตประเทศออสเตรเลีย และเคยอาศัยอยูใ่ นประเทศอัฟกานิสถาน ไนจีเรี ย ปากีสถาน และ
ประเทศที่มีการระบาดของโรค เป็ นระยะเวลามากกว่า 28 วัน ตังแต่
้ เดือน พฤษภาคม 2557 เป็ นต้ นมา ท่านจะต้ อง

นาหลักฐานการได้ รับวัคซีนโปลิโอมาแสดง ณ วันตรวจด้ วย สามารถดูรายชื่อประเทศที่มีการระบาดของโรคได้ ที่
Global Polio Eradication Initiative website
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ประกาศสาคัญ
1. เด็กทีม่ ีอายุต่ากว่า 16 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องมีบิดามารดาหรื อผู้ปกครองที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ที่สามารถลงชื่อรับรองและ
ตัดสินใจแทนได้ มาด้ วย
การคัดกรองวัณโรคสาหรับเด็กอายุ 2-10 ปี
2. เด็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ 2 ปี ขึ ้นไปและยังไม่ครบ 11 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องตรวจคัดกรองวัณโรคด้ วยวิธี TST หรื อ IGRA
3. ในกรณีที่เคยตรวจ TST หรื อ IGRA แล้ ว และมีผลเป็ นบวก บันทึกอยู่ในเอกสารทีเ่ ชื่อถือได้ ไม่จาเป็ นต้ องตรวจ TST หรื อ
IGRA อีกครัง้
4. การตรวจด้ วยวิธี TST จาเป็ นต้ องมาที่ไอโอเอ็ม 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ฉีดสารทดสอบวัณโรคเข้ าผิวหนัง และครัง้ ที่ 2 เพื่ออ่าน
ผลและแปลผล ทังนี
้ ้ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ต้ องห่างกัน 48-72 ชัว่ โมง หากเกินจากนี ้ ต้ องทาการตรวจใหม่ ส่วนการตรวจ
ด้ วยวิธี IGRA ไม่จาเป็ นต้ องมา 2 ครัง้
5. การฉีดสารทดสอบเข้ าผิวหนัง TST จะฉีดได้ เฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ ยกเว้ นวันพฤหัสบดี (ท่านสามารถดูรายละเอียดวันฉีด
สารทดสอบและวันอ่านผลการตรวจได้ ตามตารางด้ านล่าง)
6. หากผลการคัดกรองวัณโรคด้ วยวิธี TST หรื อ IGRA เป็ นบวก ไม่วา่ จะตรวจที่ไอโอเอ็มหรื อดูจากผลการตรวจเดิม ท่าน
จะต้ องเอกซเรย์ปอดเพิ่มและจ่ายค่าธรรมเนียมต่างหาก
ตารางการตรวจคัดกรองวัณโรคด้ วยวิธีทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนัง (TST)
วันฉีดสารทดสอบเข้ าผิวหนัง
ระยะเวลาในการรอผล
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี

1 – 2 วัน

ตารางการตรวจคัดกรองวัณโรคด้ วยวิธีทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนัง (TST)
วันฉีดสารทดสอบเข้ าผิวหนัง
วันอ่ านผลและแปลผลการตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันศุกร์

วันพุธ หรื อ วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี หรื อ วันศุกร์
วันศุกร์
วันจันทร์

ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นตามช่ วงอายุสาหรับผู้สมัครวีซ่าถาวร
ประเภทผู้สมัคร
รายการตรวจสุขภาพหลัก
< 2 ปี
2 - 5 ปี
5-10 ปี
11-14 ปี
≥ 15 ปี
ผู้ที่ตงครรภ์
ั้

ตรวจร่ างกาย
ตรวจร่ างกาย + TST
ตรวจร่ างกาย + IGRA
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + TST
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + IGRA
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด +เอชไอวี
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด + เอชไอวี + ไวรัสตับอักเสบ บี
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การตรวจแบบอื่น ๆ*

ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด + เอชไอวี + ไวรัสตับอักเสบ บี +
ไวรัสตับอักเสบ ซี

5,050

* สาหรับผู้สมัครวีซ่าที่ประสงค์ จะทางานเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล หรือ เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์
ค่ าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพสาหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราว ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ทา่ นต้ องการพานักและอาชีพที่ทา่ น
ต้ องการประกอบในประเทศออสเตรเลีย กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อ “Health requirement for temporary entry
to Australia” ที่ www.immi.gov.au/allforms/health-requirements
ค่ าธรรมเนียม
รายการตรวจ
ค่ าธรรมเนียม
รายการตรวจหลัก
ตรวจร่ างกาย
ตรวจเลือดหาเอชไอวี (HIV)
เอกซเรย์ปอด (CXR)
ตรวจปัสสาวะแบบจุ่ม (ดูคา่ น ้าตาล เลือด และโปรตีน)
ตรวจคัดกรองวัณโรค – ทดสอบปฏิกิริยาผิวหนัง (TST)
ตรวจคัดกรองวัณโรค – Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
การตรวจเพิ่ม/การฉีดวัคซีน (หากมีข้อบ่ งชี)้
วัคซีนป้องกันโปลิโอ ชนิดรับประทาน (OPV)
วัคซีนป้องกันโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV)
ตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการตรวจหาเอชไอวี (Western Blot)
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชื ้อวัณโรค (ย้ อมเชื ้อ เพาะเชื ้อ พิสจู น์ชนิดของเชื ้อ
ทดสอบความไวต่อเชื ้อดื ้อยา) สาหรับผู้ตรวจรายการหลักกับไอโอเอ็ม
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชื ้อวัณโรค (ย้ อมเชื ้อ เพาะเชื ้อ พิสจู น์ชนิดของเชื ้อ
ทดสอบความไวต่อเชื ้อดื ้อยา) สาหรับผู้ตรวจรายการหลักกับสถานพยาบาลอื่น
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของตับ (Liver function tests: AST และ ALT)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตรวจเลือดหาซิฟิลิส (Syphilis)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของไต (Serum creatinine)
ตรวจระดับน ้าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัว่ โมง (Fasting blood sugar)
ตรวจระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ (Urine microscopy)
ตรวจดูอตั ราส่วนอัลบูมินต่อครี เอตินินในปัสสาวะเพื่อประเมินการทางานของไต
(Microalbumin/creatinine ratio)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของตับ (Liver function tests : ALT, AST, ALP, TP, Bilirubin,
Albumin, Globulin)
พบจิตแพทย์ของไอโอเอ็ม
พบแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
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การชาระค่ าธรรมเนียม
ท่านสามารถชาระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสดได้ ในวันตรวจสุขภาพทีไ่ อโอเอ็ม
ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นรวม:
1. รายการตรวจสุขภาพหลัก จาแนกตามช่วงอายุหรื อประเภทวีซา่ ของผู้สมัคร
2. การประเมินพัฒนาการสาหรับเด็ก
3. การทดสอบสุขภาพจิตฉบับย่อ การประเมินความสามารถในการใช้ ชีวต
ิ และการประกอบกิจวัตรประจาวัน สาหรับ
ผู้สงู อายุหรื อผู้ทพุ พลภาพ
4. คาแนะนาก่อนและหลังการตรวจสุขภาพ
5. ผลการตรวจการตังครรภ์
้
หากมีข้อบ่งชี ้
6. การถ่ายรู ป
7. การดาเนินการในระบบ eMedical
ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นยังไม่ รวม:
1. การตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีเพาะเชื ้อเสมหะ
2. การรักษาวัณโรค
3. การรักษาอื่น ๆ
4. การตรวจเพิม
่ เติม นอกเหนือจากรายการตรวจสุขภาพหลัก
5. การส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่ต้องวินิจฉัยเพิม
่
6. การฉีดวัคซีนหรื อการแปลเอกสารบันทึกการได้ รับวัคซีน
7. ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางหรื อค่าทีพ
่ กั
คาแนะนาในการตรวจสุขภาพ
1. ในการเข้ าตรวจสุขภาพ ท่านจะต้ องถอดเสื ้อผ้ าทังหมดออก
้
ยกเว้ นชุดชันใน
้ และสวมชุดคลุมที่ไอโอเอ็มจัดเตรียม
ไว้ ให้
2. ท่านสามารถขอให้ มีพยานอยูใ่ นห้ องขณะตรวจร่างกายกับแพทย์ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องตรวจร่างกายกับ
แพทย์ที่มีเพศตรงข้ าม
3. ไม่ปกปิ ดข้ อมูลโรคประจาตัว การพยายามปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวโดยเจตนาจะถูกรายงานให้ กระทรวงการเข้ าเมือง
และการพิทกั ษ์ พรมแดนออสเตรเลียทราบ โรคประจาตัวส่วนใหญ่ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่ แต่อาจมี
การขอตรวจเพิ่มในบางกรณี
4. ไม่ปกปิ ดข้ อมูลการตังครรภ์
้
การตังครรภ์
้
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่
5. งดดืม่ สุราก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้ อย 1 วัน
6. สาหรับผู้สมัครที่เป็ นเพศหญิง ไม่ควรทานัดตรวจสุขภาพในช่วงทีม่ ีประจาเดือน เพราะอาจส่งผลให้ การตรวจ
ปั สสาวะมีความผิดปกติ
7. ควรเลือ่ นหรื อเปลีย่ นวันนัดตรวจสุขภาพในกรณีที่ทา่ นหรื อบุตรหลานของท่านเจ็บป่ วย มีไข้ หรื อมีผื่นขึ ้น
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แผนที่ ศูนย์ การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์ การระหว่ างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
120 อาคารเกษมกิจ ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 2347950‐5 โทรสาร: 02 2347956 อีเมล์: iommedbkk@iom.int
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