INFORMATION SHEET

การตรวจสุ ข ภาพ สาหรั บ
ผู ้ส มัค รวี ซ่ า ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์โดยศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ในนามของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (ไอเอ็นแซด)
เวลาทาการ: วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8:00-17:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 8:00-14:30 น. (ยกเว้น วันหยุดของไอโอเอ็ม)
เวลาลงทะเบียน: วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8:00-15:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 8:00-13:30 น.
โทรศัพท์: 02 234 7950-5
อีเมล์: iommedbkk@iom.int
สถานทีต่ ั้ง: ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 120 อาคารเกษมกิจ
ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
IOM ให้บริการระบบ eMedical

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพ
☐ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ยงั มีอายุการใช้งานอยู่
• หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยงั มีอายุการใช้งาน (ไม่สามารถใช้ฉบับสาเนาแทนได้)
• หนังสือสาคัญประจาตัว (แบบฟอร์ม INZ 1052)
• หนังสือเดินทางประจาตัวผูอ้ พยพ
• บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ต้องการให้ผู้สมัครวีซ่านาเอกสารยืนยันตัวบุคคลมาแสดงอย่างน้อย 2 ประเภท โดย
หนึ่งในเอกสารนั้นจะต้องมีรูปภาพของผู้สมัครด้วย

จดหมายส่งตัวจากสถานทูตนิวซีแลนด์พร้อมหมายเลข NZHR (ถ้ามี) ในกรณีท่ที ่านไม่มีหมายเลขดังกล่าว ไอโอเอ็มจะ
ทาการลงทะเบียนและออกหมายเลข NZER ให้ ทัง้ นี ้ ผูส้ มัครวีซ่าจะต้องเป็ นผูแ้ จ้งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพที่ท่าน
จาเป็ นต้องตรวจให้เจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มทราบ
☐ ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครัง้ ล่าสุด (ถ้ามี)
☐
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หากท่านกาลังเจ็บป่ วยหรือเคยเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง หรือเคยเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัด กรุณานาประวัติหรือ
ผลการรักษาจากโรงพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีท่ขี อ้ มูลที่ท่านนามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจต้องตรวจเพิ่ม
และส่งผลให้การตรวจล่าช้า
☐ หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุณานาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ท่ท
ี ่านสวมใส่เป็ นประจามาด้วย
☐

ประกาศสาคัญ
1. ไอโอเอ็มจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ผี สู้ มัครแจ้งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพผิด การตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวถือเป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครวีซ่า
2. เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ จะต้องมีบิดามารดาหรือผูป้ กครองที่ถกู ต้องตามกฎหมาย ที่สามารถลงชื่อรับรอง
และตัดสินใจแทนได้มาด้วย

ค่าธรรมเนียมเบือ้ งต้นตามช่วงอายุและประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพ
ใบรับรองการตรวจสุขภาพทั่วไป General Medical Certificate (INZ 1007)
ช่วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 70 ปี

15 – 69 ปี

5 – 14 ปี
0 – 4 ปี

ตรวจร่างกาย + ปัสสาวะ + เอชไอวี + ระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด +
การทางานของไต + ไวรัสตับอักเสบ บี + ไวรัสตับอักเสบ ซี + ซิฟิลิส +
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด + การทดสอบสุขภาพจิตฉบับย่อ
ตรวจร่างกาย + ปัสสาวะ + เอชไอวี + ระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด +
การทางานของไต + ไวรัสตับอักเสบ บี + ไวรัสตับอักเสบ ซี + ซิฟิลิส +
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ
ตรวจร่างกาย

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

ตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกาย + การทางานของไต + ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ใบรับรองการเอกซเรย์ปอด X-ray Certificate (INZ 1096)
ช่วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 11 ปี

เอกซเรย์ปอด

ค่าธรรมเนียม
6,020

6,020
2,410
2,310

ค่าธรรมเนียม
2,310
3,420

ค่าธรรมเนียม
1,990

หมายเหตุ: ผู้ทตี่ ั้งครรภ์ไม่จาเป็ นต้องทาการเอกซเรย์ เว้นแต่มีการแจ้งจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์
ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพิม่ เติม Supplementary Medial Certificate
ช่วงอายุ
รายการตรวจหลัก
≥ 15 ปี

ตรวจหาเอชไอวี
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ค่าธรรมเนียม
รายการตรวจ
ตรวจร่างกาย
ตรวจเลือดหาเอชไอวี (HIV)
ตรวจเลือดหาซิฟิลิส (Syphilis)
เอกซเรย์ปอด (CXR)
ตรวจปัสสาวะแบบจุ่ม (ดูค่านา้ ตาล เลือด และโปรตีน)
ตรวจระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของไต (Serum creatinine)
ตรวจเลือดหาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
ตรวจเลือดหาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชือ้ วัณโรค (ย้อมเชือ้ เพาะเชือ้ พิสจู น์ชนิดของเชือ้
ทดสอบความไวต่อเชือ้ ดือ้ ยา) สาหรับผู้ตรวจรายการหลักกับไอโอเอ็ม
เก็บเสมหะ 3 ครัง้ เพื่อตรวจหาเชือ้ วัณโรค (ย้อมเชือ้ เพาะเชือ้ พิสจู น์ชนิดของเชือ้
ทดสอบความไวต่อเชือ้ ดือ้ ยา) สาหรับผู้ตรวจรายการหลักกับสถานพยาบาลอื่น
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Urine microscopy)
ตรวจประเมินปริมาณธาตุเหล็กในร่างกาย (Ferritin)
ตรวจดูอตั ราส่วนอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะเพื่อประเมินการทางานของไต
(Microalbumin/creatinine ratio)
พบจิตแพทย์
พบแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม
2,310
650
180
1,590
100
520
870
300
850
240
5,000
6,000
190
1,000
750
1,200
ขึน้ อยู่กบั แพทย์เฉพาะทาง

การชาระค่าธรรมเนียม
ท่านสามารถชาระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสดได้ในวันตรวจสุขภาพที่ไอโอเอ็ม
ค่าธรรมเนียมเบือ้ งต้นรวม:
1. รายการตรวจสุขภาพหลัก จาแนกตามช่วงอายุหรือประเภทวีซ่าของผูส
้ มัคร
2. การประเมินพัฒนาการสาหรับเด็ก
3. การทดสอบสุขภาพจิตฉบับย่อ การประเมินความสามารถในการใช้ชีวต
ิ และการประกอบกิจวัตรประจาวัน สาหรับ
ผูส้ งู อายุหรือผูท้ พุ พลภาพ
4. คาแนะนาก่อนและหลังการตรวจสุขภาพ
5. ผลการตรวจการตัง้ ครรภ์ หากมีขอ
้ บ่งชี ้
6. การถ่ายรูป
7. การดาเนินการในระบบ eMedical
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ค่าธรรมเนียมเบือ้ งต้นยังไม่รวม:
1. การตรวจคัดกรองวัณโรคโดยวิธีเพาะเชือ
้ เสมหะ
2. การรักษาวัณโรค
3. การรักษาอื่น ๆ
4. การตรวจเพิม
่ เติม นอกเหนือจากรายการตรวจสุขภาพหลัก
5. การส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีท่ต
ี อ้ งวินิจฉัยเพิม่
6. การฉีดวัคซีนหรือการแปลเอกสารบันทึกการได้รบ
ั วัคซีน
7. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางหรือค่าที่พก
ั
คาแนะนาในการตรวจสุขภาพ
1. ในการเข้าตรวจสุขภาพ ท่านจะต้องถอดเสือ้ ผ้าทัง้ หมดออก ยกเว้นชุดชัน้ ใน และสวมชุดคลุมที่ไอโอเอ็มจัดเตรียม
ไว้ให้
2. ท่านสามารถขอให้มีพยานอยูใ่ นห้องขณะตรวจร่างกายกับแพทย์ได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ตี อ้ งตรวจร่างกายกับ
แพทย์ท่มี ีเพศตรงข้าม
3. ไม่ปกปิ ดข้อมูลโรคประจาตัว การพยายามปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวโดยเจตนาจะถูกรายงานให้สานักงานตรวจคนเข้า
เมืองนิวซีแลนด์ทราบ โรคประจาตัวส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซ่า แต่อาจมีการขอตรวจเพิ่มใน
บางกรณี
4. ไม่ปกปิ ดข้อมูลการตัง้ ครรภ์ การตัง้ ครรภ์ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซา่
5. งดดืม่ สุราก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
6. สาหรับผูส้ มัครที่เป็ นเพศหญิง ไม่ควรทานัดตรวจสุขภาพในช่วงที่มีประจาเดือน เพราะอาจส่งผลให้การตรวจ
ปั สสาวะมีความผิดปกติ
7. ควรเลื่อนหรือเปลี่ยนวันนัดตรวจสุขภาพในกรณีท่ที ่านหรือบุตรหลานของท่านเจ็บป่ วย มีไข้ หรือมีผ่นื ขึน้
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แผนที่ ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (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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