INFORMATION SHEET

การตรวจสุ ข ภาพ สํา หรั บ
ผู้ส มัค รวี ซ่ า ประเทศแคนาดา
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครวีซา่ ประเทศแคนาดาโดยศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
เวลาทําการ: 8:00-17:00 น. วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้ น วันหยุดของไอโอเอ็ม)
การนัดหมาย: 8:00-17:00 น. วันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้ น วันหยุดของไอโอเอ็ม)
โทรศัพท์ : 02-234-7950-5
อีเมล์ : iommedbkk@iom.int
สถานที่ตัง้ : ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน 120 อาคารเกษมกิจ
ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
IOM ให้ บริการระบบ eMedical

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพ
1. หนังสือเดินทางฉบับจริ งทีย่ งั มีอายุการใช้ งานอยู่ (ไม่สามารถใช้ ฉบับสําเนาแทนได้ )
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
3. จดหมายส่งตัวจากสถานทูตแคนาดาพร้ อมหมายเลข IME หรื อ UCI (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก)
4. ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครัง้ ล่าสุด (ถ้ ามี)
5. หากท่านกําลังเจ็บป่ วยหรื อเคยเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง หรื อเคยเข้ ารับการรักษาหรื อการผ่าตัด กรุณานําประวัติหรื อ
ผลการรักษาจากสถานพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีที่ข้อมูลที่ทา่ นนํามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจ
ต้ องตรวจเพิม่ และส่งผลให้ การตรวจล่าช้ า
6. หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุณานําแว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์ที่ทา่ นสวมใส่เป็ นประจํามาด้ วย
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ประกาศสําคัญ
เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 16 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องมีบิดามารดาหรื อผู้ปกครองที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ที่สามารถลงชื่อรับรองและ
ตัดสินใจแทนได้ มาด้ วย
ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นตามช่ วงอายุของผู้สมัคร
ประเภทผู้สมัคร
รายการตรวจสุขภาพหลัก
≥ 15 ปี

11-14 ปี
5-10 ปี
< 5 ปี

ตรวจร่ างกาย + เอชไอวี + ซิฟิลิส + เอกซเรย์ปอด + ตรวจปั สสาวะ
ตรวจร่ างกาย + เอกซเรย์ปอด + ตรวจปั สสาวะ
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปั สสาวะ
ตรวจร่ างกาย

ค่ าธรรมเนียม
4,200
3,500
2,410
2,310

ค่ าธรรมเนียม
รายการตรวจ

รายการตรวจหลัก
ตรวจร่ างกาย
ตรวจเลือดหาเอชไอวี (HIV)
ตรวจเลือดหาซิฟิลิส (Syphilis)
เอกซเรย์ปอด (CXR)
ตรวจปั สสาวะแบบจุ่ม (ดูคา่ นํ ้าตาล เลือด และโปรตีน)
การตรวจเพิ่ม/การฉีดวัคซีน (หากมีข้อบ่ งชี)้
ตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการตรวจหาเอชไอวี (Western Blot)
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชื ้อวัณโรค (ย้ อมเชื ้อ เพาะเชื ้อ พิสจู น์ชนิดของเชื ้อ
ทดสอบความไวต่อเชื ้อดื ้อยา) สําหรับผู้ตรวจรายการหลักกับไอโอเอ็ม
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชื ้อวัณโรค (ย้ อมเชื ้อ เพาะเชื ้อ พิสจู น์ชนิดของเชื ้อ
ทดสอบความไวต่อเชื ้อดื ้อยา) สําหรับผู้ตรวจรายการหลักกับสถานพยาบาลอื่น
ตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับ (Liver function tests : ALT, AST, ALP, TP, Bilirubin,
Albumin, Globulin)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับ (Liver function tests: AST และ ALT)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของไต (Serum creatinine)
ตรวจระดับนํ ้าตาลในเลือดหลังการอดอาหาร 8 ชัว่ โมง (Fasting blood sugar)
ตรวจระดับนํ ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ (Urine microscopy)
ตรวจดูอตั ราส่วนอัลบูมินต่อครี เอตินินในปั สสาวะเพื่อประเมินการทํางานของไต
(Microalbumin/creatinine ratio)
พบจิตแพทย์ของไอโอเอ็ม
พบแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
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ค่ าธรรมเนียม
2,310
550
150
1,090
100
2,500
5,000
6,000
850
300
250
750
160
150
450
160
650
1,200
ขึ ้นอยู่กบั แพทย์เฉพาะทาง
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การชําระค่ าธรรมเนียม
ท่านสามารถชําระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสดได้ ในวันตรวจสุขภาพทีไ่ อโอเอ็ม
ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นรวม:
1. รายการตรวจสุขภาพหลัก จําแนกตามช่วงอายุหรื อประเภทวีซา่ ของผู้สมัคร
2. การประเมินพัฒนาการสําหรับเด็ก
ิ และการประกอบกิจวัตรประจําวัน สําหรับ
3. การทดสอบสุขภาพจิตฉบับย่อ การประเมินความสามารถในการใช้ ชีวต
ผู้สงู อายุหรื อผู้ทพุ พลภาพ
4. คําแนะนําก่อนและหลังการตรวจสุขภาพ
้
หากมีข้อบ่งชี ้
5. ผลการตรวจการตังครรภ์
6. การถ่ายรู ป
7. การดําเนินการในระบบ eMedical
ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นยังไม่ รวม:
1. การตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีเพาะเชื ้อเสมหะ
2. การรักษาวัณโรค
3. การรักษาอื่น ๆ
่ เติม นอกเหนือจากรายการตรวจสุขภาพหลัก
4. การตรวจเพิม
่
5. การส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่ต้องวินิจฉัยเพิม
6. การฉีดวัคซีนหรื อการแปลเอกสารบันทึกการได้ รับวัคซีน
่ กั
7. ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางหรื อค่าทีพ
คําแนะนําในการตรวจสุขภาพ
1. ในการเข้ าตรวจสุขภาพ ท่านจะต้ องถอดเสื ้อผ้ าทังหมดออก
้
ยกเว้ นชุดชันใน
้ และสวมชุดคลุมที่ไอโอเอ็มจัดเตรียม
ไว้ ให้
2. ท่านสามารถขอให้ มีพยานอยูใ่ นห้ องขณะตรวจร่างกายกับแพทย์ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องตรวจร่างกายกับ
แพทย์ที่มีเพศตรงข้ าม
3. ไม่ปกปิ ดข้ อมูลโรคประจําตัว การพยายามปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวโดยเจตนาจะถูกรายงานให้ กระทรวงการเข้ าเมือง
และการพิทกั ษ์ พรมแดนแคนาดาทราบ โรคประจําตัวส่วนใหญ่ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่ แต่อาจมี
การขอตรวจเพิ่มในบางกรณี
4. ไม่ปกปิ ดข้ อมูลการตังครรภ์
้
การตังครรภ์
้
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่
5. งดดืม่ สุราก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้ อย 1 วัน
6. สําหรับผู้สมัครที่เป็ นเพศหญิง ไม่ควรทํานัดตรวจสุขภาพในช่วงทีม่ ีประจําเดือน เพราะอาจส่งผลให้ การตรวจ
ปั สสาวะมีความผิดปกติ
7. ควรเลือ่ นหรื อเปลีย่ นวันนัดตรวจสุขภาพในกรณีที่ทา่ นหรื อบุตรหลานของท่านเจ็บป่ วย มีไข้ หรื อมีผื่นขึ ้น
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ภาคผนวก eMedical
ไอโอเอ็มใช้ ระบบการตรวจสุขภาพแบบออนไลน์ที่เรี ยกว่า eMedical ในการประเมินและบันทึกผลการตรวจให้ แก่ผ้ สู มัครวีซา่
eMedical เป็ นเว็บไซต์ที่ชว่ ยให้ สถานพยาบาลสามารถบันทึกผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้
ข้ อดีของระบบ eMedical
ระบบ eMedical มีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ วกว่าระบบการตรวจสุขภาพแบบใช้ เอกสาร เนื่องจาก แพทย์และรังสีแพทย์
สามารถส่งผลการตรวจทังหมดของผู
้
้ สมัครเข้ าสูร่ ะบบได้ โดยตรง
การทํางานของระบบ eMedical
สถานพยาบาลจะนําข้ อมูลและผลการตรวจ อาทิ รูปถ่ายของผู้สมัคร ภาพเอกซเรย์ และเอกสารบันทึกผลการตรวจต่าง ๆ ส่ง
เข้ าระบบในรูปแบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองของแคนาดาตรวจสอบ การใช้ ระบบประเมินสุขภาพ
แบบออนไลน์นี ้ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัครวีซา่ แคนาดาได้ เป็ นอย่างดี
การค้ นหาหมายเลขการตรวจสุขภาพ eMedical
หมายเลขการตรวจสุขภาพ eMedical สําหรับประเทศแคนาดา ได้ แก่ หมายเลข ‘IME’, ‘UMI’ หรื อ ‘UCI’

ในกรณีท่ ไี ม่ ได้ รับหมายเลข eMedical จากสถานทูต จะสามารถขอให้ สถานพยาบาลลงทะเบียนให้ ได้ หรือไม่
ได้ ในกรณีที่ทา่ นไม่มีหมายเลขการตรวจสุขภาพ eMedical ไอโอเอ็มสามารถลงทะเบียนแบบ UFM ให้ ทา่ นได้
การลงทะเบียนแบบ UFM – Up-Front Medical สามารถทําได้ ในกรณีท่ :ี
1. ท่านยังไม่ได้ สง่ ใบสมัครวีซา่ ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับเรื่ องวีซา่
2. ท่านยังไม่ได้ รับเอกสารเรื่ องการตรวจสุขภาพจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับเรื่องวีซา่
3. ไม่พบข้ อมูลของท่านในระบบ eMedical
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แผนที่ ศูนย์ การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์ การระหว่ างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
120 อาคารเกษมกิจ ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02‐234‐7950‐5 โทรสาร: 02-234-7956 อีเมล์: iommedbkk@iom.int

MIGRATION HEALTH ASSESSMENT CENTER (MHAC) IOM THAILAND
120, KASEMKIJ BUILDING 8TH FLOOR, SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL +66 2 234 7950 TO 7955, FAX +66 2 234 7956
EMAIL: IOMMEDBKK@IOM.INT, WEBSITE: HTTP://THAILAND.OIM.INFO

PAGE 5 OF 5
LATEST UPDATE 22-FEB-2017

