INFORMATION SHEET

การตรวจสุ ข ภาพ สาหรั บ
ผู ้ส มัค รวี ซ่ า ประเทศออสเตรเลี ย
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียโดยศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
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 ้งั : ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 120 อาคารเกษมกิจ
ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
IOM ให้บริการระบบ eMedical

เอกสารประกอบการตรวจสุขภาพ
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงทีย่ งั มีอายุการใช้งานอยู่ (ไม่สามารถใช้ฉบับสาเนาแทนได้)
2. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
3. จดหมายส่งตัวจากสถานทูตออสเตรเลียพร้อมหมายเลข HAP, HRI หรือ TRN
4. ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครัง้ ล่าสุด (ถ้ามี)
5. หากท่านกาลังเจ็บป่ วยหรือเคยเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง หรือเคยเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัด กรุณานาประวัติหรือ
ผลการรักษาจากสถานพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีท่ขี อ้ มูลที่ท่านนามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจ
ต้องตรวจเพิม่ และส่งผลให้การตรวจล่าช้า
6. หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุณานาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ท่ที ่านสวมใส่เป็ นประจามาด้วย
7. สาหรับเด็กที่มอี ายุ 2-10 ปี กรุณานาผลการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธี TST หรือ IGRA มาด้วย (ถ้ามี)
8. ในกรณีท่ที ่านยื่นสมัครวีซา่ นอกเขตประเทศออสเตรเลีย และเคยอาศัยอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน
และ ประเทศที่มีการระบาดของโรค เป็ นระยะเวลามากกว่า 28 วัน ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นมา ท่าน
จะต้องนาหลักฐานการได้รบั วัคซีนโปลิโอมาแสดง ณ วันตรวจด้วย สามารถดูรายชื่อประเทศที่มีการระบาดของโรค
ได้ท่ี Global Polio Eradication Initiative website
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ประกาศสาคัญ
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ จะต้องมีบิดามารดาหรือผูป้ กครองที่ถกู ต้องตามกฎหมาย ที่สามารถลงชื่อรับรองและ
ตัดสินใจแทนได้มาด้วย
การคัดกรองวัณโรคสาหรับเด็กอายุ 2-10 ปี
1. เด็กที่มีอายุตงั้ แต่ 2 ปี ขนึ ้ ไปและยังไม่ครบ 11 ปี บริบรู ณ์ จะต้องตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธี TST หรือ IGRA
2. ในกรณีท่เี คยตรวจ TST หรือ IGRA แล้ว และมีผลเป็ นบวก บันทึกอยู่ในเอกสารที่เชื่อถือได้ ไม่จาเป็ นต้องตรวจ
TST หรือ IGRA อีกครัง้
3. การตรวจด้วยวิธี TST จาเป็ นต้องมาที่ไอโอเอ็ม 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เพื่อฉีดสารทดสอบวัณโรคเข้าผิวหนัง และครัง้ ที่ 2
เพื่ออ่านผลและแปลผล ทัง้ นี ้ ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ต้องห่างกัน 48-72 ชั่วโมง หากเกินจากนี ้ ต้องทาการตรวจใหม่
ส่วนการตรวจด้วยวิธี IGRA ไม่จาเป็ นต้องมา 2 ครัง้
4. การฉีดสารทดสอบเข้าผิวหนัง TST จะฉีดได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันพฤหัสบดี (ท่านสามารถดูรายละเอียด
วันฉีดสารทดสอบและวันอ่านผลการตรวจได้ตามตารางด้านล่าง)
5. หากผลการคัดกรองวัณโรคด้วยวิธี TST หรือ IGRA เป็ นบวก ไม่วา่ จะตรวจที่ไอโอเอ็มหรือดูจากผลการตรวจเดิม
ท่านจะต้องเอกซเรย์ปอดเพิม่ และจ่ายค่าธรรมเนียมต่างหาก
ตารางการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธกี ารตรวจ Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
วันทีท่ าการตรวจ
ระยะเวลาในการรอผล
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี

1 – 2 วัน

ตารางการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธที ดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนัง (TST)
วันฉีดสารทดสอบเข้าผิวหนัง
วันอ่านผลและแปลผลการตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันศุกร์
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วันพุธ หรือ วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี หรือ วันศุกร์
วันศุกร์
วันจันทร์
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ค่าธรรมเนียมเบือ้ งต้นตามช่วงอายุของผู้สมัคร
ประเภทผู้สมัคร
รายการตรวจสุขภาพหลัก

ค่าธรรมเนียม

< 2 ปี
2 – 5 ปี

ตรวจร่างกาย
ตรวจร่างกาย + ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนัง (TST)
ตรวจร่างกาย + ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการตรวจ Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
5 - 10 ปี
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนัง (TST)
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + ตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการตรวจ Interferon Gamma
Release Assay (IGRA)
11 - 14 ปี
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด
≥ 15 ปี
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด + เอชไอวี
ผูท้ ี่ตงั้ ครรภ์
ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด + เอชไอวี + ไวรัสตับอักเสบ บี
การตรวจแบบอื่นๆ* ตรวจร่างกาย + ตรวจปัสสาวะ + เอกซเรย์ปอด + เอชไอวี + ไวรัสตับอักเสบ บี + ไวรัสตับอักเสบ ซี
* สาหรับผู้สมัครวีซ่าทีป่ ระสงค์จะทางานเป็ นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์

2,310
2,710
6,910
2,810
7,010
4,000
4,000
4,650
4,950
5,800

ค่าธรรมเนียม
รายการตรวจ

ตรวจร่างกาย
ตรวจเลือดหาเอชไอวี (HIV)
ตรวจเลือดหาซิฟิลิส (Syphilis)
เอกซเรย์ปอด (CXR)
ตรวจปัสสาวะแบบจุ่ม (ดูค่านา้ ตาล เลือด และโปรตีน)
ตรวจคัดกรองวัณโรค – ทดสอบปฏิกิริยาผิวหนัง (TST)
ตรวจคัดกรองวัณโรค – Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
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
ตรวจเลือดหาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตรวจเลือดหาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของไต (Serum creatinine)
ตรวจระดับนา้ ตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Urine microscopy)
ตรวจดูอตั ราส่วนอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะเพื่อประเมินการทางานของไต
(Microalbumin/creatinine ratio)
พบจิตแพทย์
พบแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ
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ค่าธรรมเนียม
2,310
650
180
1,590
100
400
4,600
5,000
6,000
300
850
370
520
190
750
1,200
ขึน้ อยู่กบั แพทย์เฉพาะทาง
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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
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 ดข้อมูลดังกล่าวโดยเจตนาจะถูกรายงานให้กระทรวงการเข้าเมือง
และการพิทกั ษ์พรมแดนแคนาดาทราบ โรคประจาตัวส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซ่า แต่อาจมี
การขอตรวจเพิ่มในบางกรณี
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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