ภาษาไทย
้
ข้อมู ลหน่ วยงานให้คา
ํ ปรึกษาและตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
คนต่างชาติไม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่่ นเป็ นภาษาแม่

่ ้องการตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
้
มีชาวต่างชาติทอาศั
ี่
ยอยู่ในญีปุ่่ นจํานวนไม่นอ้ ยทีต
แต่กงั วลใจไม่ทราบว่าจะ
่
่
่
้
่
่ น
ไปตรวจได ้ทีไหน ทีประเทศญีปุ่ นคุณสามารถไปตรวจเลือดหาเชือเอชไอวีได ้ทีศูนย ์อนามัย (โฮเคนโจ) ซึงเป็
้ งสามารถไปตรวจได ้ทีสถานร
่
หน่ วยงานราชการ นอกจากนี ยั
ักษาพยาบาลเอกชน
่ ่ มีการจัดหาล่ามส่งไปทีศู
่ นย ์อนามัยทีจั
่ ดให ้มีการตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
้
ทีนี
เป็ นประจํา และองค ์กรNPO ที่
ให ้คําปรึกษาทางโทรศัพท ์ฮอตไลน์
้
้ น้
่ ้กับ
การตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
ทศู
ี่ นย ์อนามัยจะไม่เสียค่าใช ้จ่ายใดๆทังสิ
โดยไม่จาํ เป็ นต ้องบอกชือให
่
้
เจ ้าหน้าที่ ปัจจุบน
ั ศูนย ์อนามัยทีสามารถตรวจเลื
อดหาเชือเอชไอวี
พร ้อมกับการตรวจเลือดหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์ เช่น

่
ซิฟิลิส หนองในเทียม มีจาํ นวนเพิมมากขึ
น้

่ ้แนะนํ าไปแล ้ว หากคุณติดต่อให ้ทราบล่วงหน้า ศูนย ์อนามัยบางแห่งอาจจัด
นอกเหนื อจากศูนย ์อนามัยทีได
้
่
ล่ามให ้คุณได ้
หากคุณไม่ทราบว่าจะไปร ับการตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
ได ้ทีไหนดี
กรุณาติดต่อองค ์กร
่
NPO เพือขอร
ับคําปรึกษาได ้

่
้
Ｉ．ศู นย ์อนามัยทีตรวจเลื
อดหาเชือเอชไอวี
ฟ รี ตรวจนิ รนาม
ศู นย ์อนามัยชินจู กุ
่ ้บริการ】 ภาษาอังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน และไทย
【ภาษาทีให

１．

่
(การปรึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศและตรวจเลือดไม่จาํ เป็ นต ้องจองล่วงหน้า ให ้ไปยังสถานทีตรวจโดยตรงใน
วันตรวจเลือด)
【สถานที่ 】: สํานักงานโตเกียวโตะชินจูกุ โตะเซจิมุโชะ ชน้ั
่ ่】: ชินจูกค
【ทีอยู
ุ ุ, นิ ชช
ิ น
ิ จูกุ 7-5-8

1

【การเดินทาง】··· สถานี รถไฟชินจูกุ สายเจอาร ์ เคโอ และโอดาคิว

ใช ้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากสถานี

ชินจูกท
ุ างออกทิศตะวันตก
http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html
【กําหนดการ】ถึงแมจ้ ะเป็ นระบบจองล่วงหน้า หากพูดภาษาญีปุ่่ นไม่ได ้ ก็สามารถไปได ้โดยไม่ต ้องจอง
ทุกวันพฤหัสบดี
่
้ั
（อาจไม่มบ
ี ริการตรวจบางวันพฤหัสบดีกรุณาตรวจสอบข ้อมูลทีโฮมเพจก่
อนมาขอร ับการตรวจทุกครง）

（ＨＰให ้บริการเป็ นภาษาญีปุ่่ น ）
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html
（ＨＰให ้บริการเป็ นภาษาต่างประเทศ ）
http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html

้ นตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
้
【เวลา】ทังวั
และวันฟังผลการตรวจ บ่ายโมงครึง่ ～ บ่าย 3โมง
่ ความเสียงอาจติ
่
้
้
【คุณสมบัต】
ิ บุคคลทีมี
ดเชือเอชไอวี
เกินกว่า 60 วันขึนไป
้
่
【การจองล่วงหน้า】ไม่จาํ เป็ นต ้องจองล่วงหน้า ในวันตรวจเลือดหาเชือเอชวี
ให ้ไปยังสถานทีตรวจโดยตรง
【ข ้อควรระวัง】
・หากมีความประสงค ์สามารถขอร ับการตรวจพร ้อมกันกับการตรวจ ซิฟิลิส หนองในเทียม
และไวร ัสตับอักเสบＢได ้ในเวลาเดียวกัน
้
・การตรวจเลือด จะตรวจหาเชือเอชไอวี
(เอดส ์) และไวร ัสตับอักเสบ Ｂ ส่วนการตรวจหนองในเทียมจะตรวจ
จากปัสสาวะ
・การอธิบายผลการตรวจจะกําหนดระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันตรวจ เท่านั้น ( ตามหลักการกรุณามา
ฟังผลการตรวจใน 1อาทิตย ์ต่อไป )
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/yobo01_001192.html

2. จังหวัดคานากาวะ
บริการให ้ข ้อมูลทาง ＵＲＬ http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/818788.pdf
่ ้บริการ】ภาษาอังกฤษ โปรตุเกส สเปน ไทย
【ภาษาทีให
่ จําเป็ นต ้องปรึกษาล่วงหน้า 5 วันก่อนวันตรวจ )
(ภาษาอืนๆ
【สถานที่ 】 คานากาวะเคนมินเซนเตอร（เดิ
์
นจากสถานี รถไฟ「โยโกฮามะ」ทางออกทิศตะวันตก 5 นาที
่ ่ 2-24-2 คุซ รึ ยึ ะโจ คานากาวะคุ โยโกฮามะชิ）
ทีอยู
(แผนที่ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html）
【วันบริการตรวจ・เวลาร ับลงทะเบียน】
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2016 （วันอาทิตย ์） เวลา

15：00～15：30
่
วันที 18 เดือนกันยายน 2016 （วันอาทิตย ์） เวลา 15：00～15：30
วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2016（วันอาทิตย ์）เวลา 15：00～15：30 ※กําหนดการ

้ นตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
้
【เวลา】ทังวั
และวันฟังผลการตรวจ 、บ่ายโมงครึง่ ～ บ่าย 3โมง
【คุณสมบัต】
ิ ชาวต่างชาติทไม่
ี่ ได ้ใช ้ภาษาญีปุ่่ นเป็ นภาษาแม่ 【จํานวนผู ้ร ับการตรวจ】５คน

【การจองล่วงหน้า】โดยกําหนดไม่จาํ เป็ นต ้องจองล่วงหน้า แต่ร ับตรวจให ้แก่ผูท้ มาก่
ี่
อน 5 คนแรกเท่านั้น
่ ้องการตรวจอย่างแน่ นอนในวันนั้น หรือชาวต่างชาติทใช
่
่
ดังนั้นผู ้ทีต
ี่ ้ภาษาอืนนอกเหนื
อจากทีระบุไว
้ กรุณา
่
โทรศัพท ์จองล่วงหน้าทีเบอร
์โทรศัพท ์ ดังต่อไปนี ้
《 ภาษาญีปุ่่ น 》 คานากาวะเคนเคงโคคิคค
ิ น
ั ริกะ 045-210-4793
（วันราชการ ８：30～17：15）
《ภาษาอังกฤษ》

มินาโตะมาจิชน
ิ เรียวโจ 045-453-3673

（วันอังคาร・วันศุกร ์ 13:00～14:00

ผู ้ร ับผิดชอบ：สะวะดะ）

【ติดต่อ・ปรึกษาได ้เฉพาะในวันตรวจ】 070-1288-4116
่
(แนะนํ าบอกเส ้นทางมายังสถานทีตรวจ)
13：00～15：30
้
【ข ้อควรระวัง 】นอกจากการตรวจเลือดหาเชือเอชไอวี
ยังมีการตรวจโรคซิฟิลิส และไวรสั ตับอักเสบＢ
คุณสามารถฟังผลได ้ในวันนั้น
่ ้คําปรึกษาเกียวกั
่
II． NPO ทีให
บเอชไอวีทางโทรศัพท ์
ชาร ์ม (CHARM)
http://www.charmjapan.com/en/hotline
่ ้บริการ】ภาษาอังกฤษ, สเปน, ไทย, ฟิ ลิปปิ นส ์, โปรตุเกส
【ภาษาทีให
【เบอร ์โทรศัพท ์】06-6354-5901
【วัน・เวลา】
《ภาษาอังกฤษ》
วันอังคาร・วันพฤหัสบดี เวลา 16:00～20:00 น.
《ภาษาสเปน・โปรตุเกส》 วันอังคาร
เวลา 16:00～20:00 น.
《ภาษาไทย》
วันพุธ
เวลา 16:00～20:00 น.
《ภาษาฟิ ลิปปิ นส ์》
วันพฤหัสบดี
เวลา 16:00～20:00 น.
่ ้ความร่วมมือระหว่างประเทศด ้านสุขภาพ
แชร ์＝ องค ์กรเอกชนทีให
http://share.or.jp/health/act/japan/
่ ้บริการ】ภาษาอังกฤษ・ภาษาไทย ร ับผิดชอบโดย กลุม
【ภาษาทีให
่ ตะวัน (TAWAN)
【เบอร ์โทรศัพท ์】050-3424-0195(ภาษาอังกฤษ), 080-3791-3630(ภาษาไทย)
【วัน・เวลา】
《ภาษาอังกฤษ》วันจันทร ์・พุธ・ศุกร ์ เวลา 10：00～17：00 น.
《ภาษาไทย》 วันเสาร ์
เวลา 17：30～22：00 น.
กลุม
่ ตะวัน (TAWAN)
่ ้บริการ】 ภาษาไทย
【ภาษาทีให
【เบอร ์โทรศัพท ์】
080-3791-3630
【วัน・เวลา】
วันพฤหัสบดี เวลา 9：00～16：00 น.

่ การให ้คําปรึกษาเกียวกั
่
IV．NPO ทีบริ
บสถานพยาบาลด ้วยภาษาต่างชาติ
ศูนย ์ข ้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด ้า (AMDA)
http://amda-imic.com/
่ ้บริการ】 ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, ฟิ ลิปปิ นส ์
【ภาษาทีให
【เบอร ์โทรศัพท ์】 03-5285-8088
【วัน・เวลา】
《ภาษาอังกฤษ, ไทย, จีน, เกาหลี, สเปน》 ทุกวัน เวลา 9:00～20:00 น.
《ภาษาโปรตุเกส》 วันจันทร ์, พุธ, ศุกร ์ เวลา 9:00～17:00 น. （＊）
《ภาษาฟิ ลิปปิ นส ์》 วันพุธ
เวลา 13:00～17:00 น.（＊）
《ภาษาเวียดนาม》 วันพฤหัสบดี
เวลา 13:00～17:00 น. （＊）
（＊ยกเว ้นวันหยุดนักขัตฤกษ ์）
้ ดข ้อความ
สินสุ

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「外国人におけるエイズ予防指針の実効性を高めるための
方策に関する研究」（研究代表者：仲尾唯治）

