INFORMATION SHEET

การตรวจสุ ข ภาพ สาหรั บ
ผู ้ส มัค รวี ซ่ า ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครวีซา่ ประเทศนิวซีแลนด์โดยศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ในนามของสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองนิวซีแลนด์ (ไอเอ็นแซด)
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 ้ : ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน 120 อาคารเกษมกิจ
ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
IOM ให้ บริการระบบ eMedical

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพ
☐ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ยงั มีอายุการใช้ งานอยู่
• หนังสือเดินทางฉบับจริ งทีย่ งั มีอายุการใช้ งาน (ไม่สามารถใช้ ฉบับสาเนาแทนได้ )
• หนังสือสาคัญประจาตัว (แบบฟอร์ ม INZ 1052)
• หนังสือเดินทางประจาตัวผู้อพยพ
• บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองนิวซีแลนด์ ต้องการให้ ผ้ ูสมัครวีซ่านาเอกสารยืนยันตัวบุคคลมาแสดงอย่ างน้ อย 2 ประเภท โดย
หนึ่งในเอกสารนัน้ จะต้ องมีรูปภาพของผู้สมัครด้ วย

จดหมายส่งตัวจากสถานทูตนิวซีแลนด์พร้ อมหมายเลข NZHR (ถ้ ามี) ในกรณีที่ทา่ นไม่มีหมายเลขดังกล่าว ไอโอเอ็มจะ
ทาการลงทะเบียนและออกหมายเลข NZER ให้ ทังนี
้ ้ ผู้สมัครวีซา่ จะต้ องเป็ นผู้แจ้ งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพที่ทา่ น
จาเป็ นต้ องตรวจให้ เจ้ าหน้ าที่ไอโอเอ็มทราบ
☐ ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครัง้ ล่าสุด (ถ้ ามี)
☐
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หากท่านกาลังเจ็บป่ วยหรื อเคยเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง หรื อเคยเข้ ารับการรักษาหรื อการผ่าตัด กรุณานาประวัติหรื อ
ผลการรักษาจากโรงพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีที่ข้อมูลที่ทา่ นนามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจต้ องตรวจเพิ่ม
และส่งผลให้ การตรวจล่าช้ า
☐ หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุ ณานาแว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์ที่ทา่ นสวมใส่เป็ นประจามาด้ วย
☐

ประกาศสาคัญ
1. ไอโอเอ็มจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผ้ สู มัครแจ้ งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพผิด การตรวจสอบข้ อมูล
ดังกล่าวถือเป็ นหน้ าที่ของผู้สมัครวีซา่
2. เด็กทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องมีบิดามารดาหรื อผู้ปกครองที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ที่สามารถลงชื่อรับรอง
และตัดสินใจแทนได้ มาด้ วย

ค่ าธรรมเนียมเบือ้ งต้ นตามช่ วงอายุและประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพ
ใบรับรองการตรวจสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ 1007)
ช่ วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 70 ปี

15 – 69 ปี

5 – 14 ปี
0 – 4 ปี

ตรวจร่ างกาย + ปัสสาวะ + เอชไอวี + ระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด +
การทางานของไต + ไวรัสตับอักเสบ บี + ไวรัสตับอักเสบ ซี + ซิฟิลิส +
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด + การทดสอบสุขภาพจิตฉบับย่อ
ตรวจร่ างกาย + ปัสสาวะ + เอชไอวี + ระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด +
การทางานของไต + ไวรัสตับอักเสบ บี + ไวรัสตับอักเสบ ซี + ซิฟิลิส +
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจร่ างกาย + ตรวจปัสสาวะ
ตรวจร่ างกาย

ใบรับรองการตรวจสุขภาพแบบจากัด Limited Medical Certificate (INZ 1201)
ช่ วงอายุ
รายการตรวจหลัก
0 -14 ปี
≥ 15 ปี

ตรวจร่ างกาย
ตรวจร่ างกาย + การทางานของไต + ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ใบรับรองการเอกซเรย์ ปอด X-ray Certificate (INZ 1096)
ช่ วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 11 ปี

เอกซเรย์ปอด

ค่ าธรรมเนียม
4,920

4,920
2,410
2,310

ค่ าธรรมเนียม
2,310
2,670

ค่ าธรรมเนียม
1,090

หมายเหตุ: ผู้ท่ ตี งั ้ ครรภ์ ไม่ จาเป็ นต้ องทาการเอกซเรย์ เว้ นแต่ มีการแจ้ งจากสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองนิวซีแลนด์
ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม Supplementary Medial Certificate
ช่ วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 15 ปี

ตรวจหาเอชไอวี
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ค่ าธรรมเนียม
รายการตรวจ
รายการตรวจหลัก
ตรวจร่ างกาย
ตรวจเลือดหาเอชไอวี (HIV)
ตรวจเลือดหาซิฟิลิส (Syphilis)
เอกซเรย์ปอด (CXR)
ตรวจปัสสาวะแบบจุ่ม (ดูคา่ น ้าตาล เลือด และโปรตีน)
ตรวจระดับน ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของไต (Serum creatinine)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
ตรวจเลือดหาการติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
การตรวจเพิ่ม/การฉีดวัคซีน (หากมีข้อบ่ งชี)้
ตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการตรวจหาเอชไอวี (Western Blot)
ตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการตรวจหาซิฟิลิส (TPHA)
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
ตรวจดูอตั ราส่วนอัลบูมินต่อครี เอตินินในปัสสาวะเพื่อประเมินการทางาน
และอัตราการกรองของไต (Albumin : creatinine ratio and GFR)
ตรวจเลือดเพื่อดูแอนติเจนที่ได้ จากยีนส์ของไวรัสตับอักเสบ บี (HBeAg)
ตรวจปริ มาณเชื ้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B DNA)
ตรวจเลือดดูสารบ่งชี ้มะเร็ งตับ (Alpha-fetoprotein)
ตรวจปริ มาณเชื ้อไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV RNA)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของตับ (Liver function tests : ALT, AST, ALP, TP, Bilirubin,
Albumin, Globulin - GGT and total protein are required, globulin is not)
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ (Urine microscopy)
ตรวจประเมินปริ มาณธาตุเหล็กในร่ างกาย (Ferritin)
ตรวจเลือดเพื่อดูโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
ตรวจการทางานของต่อมธัยรอยด์ (Thyroid function)
ตรวจอุจจาระเพื่อเพาะเชื ้อ (Faeces culture)
พบจิตแพทย์ของไอโอเอ็ม
พบแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
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ค่ าธรรมเนียม
2,310
550
150
1,090
100
450
160
250
750
200
2,500
750
5,000
6,000
650
750
3,200
400
5,000
1,300
160
850
950
1,450
750
1,200
ขึ ้นอยู่กบั แพทย์เฉพาะทาง
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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 สานักงานตรวจคนเข้ า
เมืองนิวซีแลนด์ทราบ โรคประจาตัวส่วนใหญ่ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่ แต่อาจมีการขอตรวจเพิ่มใน
บางกรณี
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: 02‐234‐7950‐5 โทรสาร: 02-234-7956 อีเมล์: iommedbkk@iom.int
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