
ภาษาไทย 

ขอ้มูลหน่วยงานใหค้าํปรกึษาและตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวคีนตา่งชาตไิม่ไดใ้ชภ้าษาญีปุ่่นเป็นภาษาแม่ 

 

มชีาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในญีปุ่่นจาํนวนไม่นอ้ยทีต่อ้งการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวแีตก่งัวลใจไม่ทราบวา่จะ

ไปตรวจไดท้ีไ่หน ทีป่ระเทศญีปุ่่นคณุสามารถไปตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวไีดท้ีศ่นูยอ์นามยั (โฮเคนโจ) ซึง่เป็น

หน่วยงานราชการ นอกจากนีย้งัสามารถไปตรวจไดท้ีส่ถานรกัษาพยาบาลเอกชน 

 

ทีน่ี่มกีารจดัหาลา่มสง่ไปทีศ่นูยอ์นามยัทีจ่ดัใหม้กีารตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวเีป็นประจาํ  และองคก์รNPO ที่

ใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัทฮ์อตไลน ์

 

การตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวทีีศ่นูยอ์นามยัจะไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกชือ่ใหก้บั

เจา้หนา้ที ่ ปัจจบุนัศนูยอ์นามยัทีส่ามารถตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวพีรอ้มกบัการตรวจเลอืดหาโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ ์เชน่ ซฟิิลสิ หนองในเทยีม มจีาํนวนเพิม่มากขึน้  

 

นอกเหนือจากศนูยอ์นามยัทีไ่ดแ้นะนําไปแลว้ หากคณุตดิตอ่ใหท้ราบลว่งหนา้ ศนูยอ์นามยับางแห่งอาจจดั

ลา่มใหค้ณุได ้  หากคณุไม่ทราบวา่จะไปรบัการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวไีดท้ีไ่หนด ี กรณุาตดิต่อองคก์ร 

NPO เพือ่ขอรบัคาํปรกึษาได ้

 

 

Ｉ．ศูนยอ์นามยัทีต่รวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวฟีร ี ตรวจนิรนาม 

１．    ศูนยอ์นามยัชนิจูกุ 

【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】    ภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, สเปน และไทย 

(การปรกึษาเป็นภาษาตา่งประเทศและตรวจเลอืดไม่จาํเป็นตอ้งจองลว่งหนา้ ใหไ้ปยงัสถานทีต่รวจโดยตรงใน

วนัตรวจเลอืด) 

【สถานที ่】:  สาํนักงานโตเกยีวโตะชนิจกู ุโตะเซจมุิโชะ ช ัน้ 1  

【ทีอ่ยู่】: ชนิจกูคุุ, นิชชินิจกู ุ7-5-8 

【การเดนิทาง】··· สถานีรถไฟชนิจกู ุ สายเจอาร ์ เคโอ และโอดาควิ   ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาทจีากสถานี

ชนิจกูทุางออกทศิตะวนัตก 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html 

【กาํหนดการ】ถงึแมจ้ะเป็นระบบจองลว่งหนา้ หากพูดภาษาญีปุ่่นไม่ได ้ก็สามารถไปไดโ้ดยไม่ตอ้งจอง  

ทุกวนัพฤหสับด ี  

（อาจไม่มบีรกิารตรวจบางวนัพฤหสับดกีรณุาตรวจสอบขอ้มูลทีโ่ฮมเพจกอ่นมาขอรบัการตรวจทุกคร ัง้）  

 



（ＨＰใหบ้รกิารเป็นภาษาญีปุ่่น ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html 

（ＨＰใหบ้รกิารเป็นภาษาตา่งประเทศ ） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8a.html 

 

【เวลา】ทัง้วนัตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวแีละวนัฟังผลการตรวจ บ่ายโมงคร ึง่ ～ บ่าย 3โมง   

【คณุสมบตั】ิบุคคลทีม่คีวามเสีย่งอาจตดิเช ือ้เอชไอวเีกนิกวา่ 60 วนัขึน้ไป  

【การจองลว่งหนา้】ไม่จาํเป็นตอ้งจองลว่งหนา้ ในวนัตรวจเลอืดหาเชือ้เอชวใีหไ้ปยงัสถานทีต่รวจโดยตรง 

 

【ขอ้ควรระวงั】 

・หากมคีวามประสงคส์ามารถขอรบัการตรวจพรอ้มกนักบัการตรวจ ซฟิิลสิ หนองในเทยีม  

และไวรสัตบัอกัเสบＢไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

・การตรวจเลอืด จะตรวจหาเชือ้เอชไอว ี(เอดส)์ และไวรสัตบัอกัเสบ Ｂ  สว่นการตรวจหนองในเทยีมจะตรวจ

จากปัสสาวะ  

・การอธบิายผลการตรวจจะกาํหนดระยะเวลา  3  เดอืนหลงัจากวนัตรวจ เท่าน้ัน  ( ตามหลกัการกรณุามา

ฟังผลการตรวจใน 1อาทติยต์อ่ไป )   

http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/yobo01_001192.html 

 

 

2. จงัหวดัคานากาวะ 

บรกิารใหข้อ้มูลทาง ＵＲＬ http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/818788.pdf

【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】ภาษาองักฤษ  โปรตเุกส สเปน   ไทย  

 (ภาษาอืน่ๆ จาํเป็นตอ้งปรกึษาลว่งหนา้  5 วนักอ่นวนัตรวจ  ) 

【สถานที ่】 คานากาวะเคนมนิเซนเตอร（์เดนิจากสถานีรถไฟ「โยโกฮามะ」ทางออกทศิตะวนัตก 5 นาท ี 

ทีอ่ยู่ 2-24-2 คซุรึยึะโจ คานากาวะคุ โยโกฮามะช）ิ  

(แผนที ่ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5681/p16362.html） 

 

【วนับรกิารตรวจ・เวลารบัลงทะเบยีน】 

วนัที ่17  เดอืนกรกฎาคม 2016   （วนัอาทติย）์ เวลา   15：00～15：30 

    วนัที ่18  เดอืนกนัยายน  2016   （วนัอาทติย）์ เวลา 15：00～15：30 

  วนัที ่ 20  เดอืนพฤศจกิายน 2016（วนัอาทติย）์เวลา 15：00～15：30 ※กาํหนดการ 

 

【เวลา】ทัง้วนัตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวแีละวนัฟังผลการตรวจ 、บ่ายโมงคร ึง่ ～ บ่าย 3โมง   

【คณุสมบตั】ิชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาญีปุ่่นเป็นภาษาแม่ 【จาํนวนผูร้บัการตรวจ】５คน 

  



【การจองลว่งหนา้】โดยกาํหนดไม่จาํเป็นตอ้งจองลว่งหนา้  แตร่บัตรวจใหแ้กผู่ท้ีม่ากอ่น 5 คนแรกเท่าน้ัน 

ดงัน้ันผูท้ีต่อ้งการตรวจอย่างแน่นอนในวนัน้ัน หรอืชาวตา่งชาตทิีใ่ชภ้าษาอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุไว ้ กรุณา

โทรศพัทจ์องล่วงหนา้ทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์ดงัตอ่ไปนี ้

《 ภาษาญีปุ่่น 》 คานากาวะเคนเคงโคคคิคินัรกิะ 045-210-4793 

（วนัราชการ ８：30～17：15） 

《ภาษาองักฤษ》 มนิาโตะมาจชินิเรยีวโจ  045-453-3673 

（วนัองัคาร・วนัศกุร ์13:00～14:00 ผูร้บัผดิชอบ：สะวะดะ） 

【ตดิตอ่・ปรกึษาไดเ้ฉพาะในวนัตรวจ】 070-1288-4116  

(แนะนําบอกเสน้ทางมายงัสถานทีต่รวจ) 13：00～15：30 

【ขอ้ควรระวงั 】นอกจากการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอว ียงัมกีารตรวจโรคซฟิิลสิ และไวรสัตบัอกัเสบＢ 

คณุสามารถฟังผลไดใ้นวนัน้ัน 
 
 
II． NPO ทีใ่หค้าํปรกึษาเกีย่วกบัเอชไอวทีางโทรศพัท ์
ชารม์ (CHARM)  
 http://www.charmjapan.com/en/hotline 
【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】ภาษาองักฤษ, สเปน, ไทย, ฟิลปิปินส,์ โปรตเุกส  
【เบอรโ์ทรศพัท】์06-6354-5901 
【วนั・เวลา】 
《ภาษาองักฤษ》      วนัองัคาร・วนัพฤหสับด ี เวลา 16:00～20:00 น. 
《ภาษาสเปน・โปรตเุกส》   วนัองัคาร                     เวลา 16:00～20:00 น. 
《ภาษาไทย》       วนัพุธ                          เวลา 16:00～20:00 น.  
《ภาษาฟิลปิปินส》์     วนัพฤหสับด ี                 เวลา 16:00～20:00 น. 
 
แชร ์＝ องคก์รเอกชนทีใ่หค้วามรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นสุขภาพ 
http://share.or.jp/health/act/japan/ 
【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】ภาษาองักฤษ・ภาษาไทย     รบัผดิชอบโดย กลุม่ตะวนั (TAWAN) 
【เบอรโ์ทรศพัท】์050-3424-0195(ภาษาองักฤษ), 080-3791-3630(ภาษาไทย) 
【วนั・เวลา】 
《ภาษาองักฤษ》วนัจนัทร・์พุธ・ศกุร ์ เวลา 10：00～17：00 น. 
《ภาษาไทย》   วนัเสาร ์                   เวลา 17：30～22：00 น. 
 
 
กลุม่ตะวนั (TAWAN) 
【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】 ภาษาไทย 
【เบอรโ์ทรศพัท】์      080-3791-3630   
【วนั・เวลา】          วนัพฤหสับด ี เวลา 9：00～16：00 น. 

  



 
 
 
IV．NPO ทีบ่รกิารใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัสถานพยาบาลดว้ยภาษาตา่งชาต ิ
ศนูยข์อ้มูลขา่วสารสถานพยาบาลนานาชาตแิอมดา้ (AMDA) 
 http://amda-imic.com/ 
【ภาษาทีใ่หบ้รกิาร】 ภาษาองักฤษ, ไทย, จนี, เกาหล,ี สเปน, โปรตเุกส, ฟิลปิปินส ์
【เบอรโ์ทรศพัท】์     03-5285-8088 
【วนั・เวลา】 
《ภาษาองักฤษ, ไทย, จนี, เกาหล,ี สเปน》 ทุกวนั เวลา 9:00～20:00 น. 
《ภาษาโปรตเุกส》  วนัจนัทร,์ พุธ, ศกุร ์   เวลา 9:00～17:00 น.  （＊）  
《ภาษาฟิลปิปินส》์ วนัพุธ                       เวลา 13:00～17:00 น.（＊） 
《ภาษาเวยีดนาม》 วนัพฤหสับด ี             เวลา 13:00～17:00 น. （＊） 
（＊ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ）์ 

 

สิน้สดุขอ้ความ 
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