
 
การใหบ้รกิารของเรา ส าหรบั  

ผูห้ญิง และ ผูช้าย คอื 

 
การให้ค าแนะน าปรกึษา ในหัวข้อเรื่อง เพศ 

การให้ค าแนะน าปรกึษา การตรวจ และการรกัษา 

  โรคตดิเชือ้ทางเพศ ในกรณีที่จ าเป็น 

การให้ค าแนะน าปรกึษา ส าหรับ ผู้หญิงและผู้ชาย  

  ที่ท างานเกี่ยวกับการให้บริการทางเพศ ทั้งในบาร์ 

  และ ในสถานประกอบการค้าประเวณี ในหัวข้อเรื่อง 

  การร่วมเพศอย่างปลอดภัย การท าภาษี และ  

  การประกันสุขภาพ ฯลฯ 

การให้ค าแนะน าปรกึษา เรื่อง ไวรัสตบัอกัเสบ  

  การฉีดวัคซีนปอ้งกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ชนิด 

  เอ และบี (วัคซีน ต้องซื้อเอง) 

การตรวจหาภูมิต้านทาน เช้ือไวรัส เฮช ไอ ว ี 

  โดยไม่ต้องแจ้งช่ือ (ค่าตรวจ 10 ยูโร) 

  ยกเว้นในกรณีที่มีรายได้น้อยมาก 

การให้ค าแนะน าปรกึษา เกี่ยวกับ ปัญหา และ ค าถาม 

  ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั เฮช ไอ ว ีและ เอดส ์

การให้การดูแล ปกป้อง ผู้หญิง  

  ที่ผจญต่อสถานการณ์ การคา้มนษุย ์

การอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษา แบบกลุ่ม  

  ส าหรับเด็กและเยาวชน  ผู้ใหญ่ และส าหรับ 

  ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกบัผูค้นหลากหลายอาชีพ 

    การ ให้ค าแนะน าปรกึษา เกี่ยวกับปัญหา  

      เรื่อง การปอ้งกนัการตั้งครรภ ์และการตรวจ 

    การใสห่ว่ง/ใสห่มวกยางคมุก าเนดิให้เหมาะสม 

    การขอรบัการผอ่นผนั คา่ยาคมุก าเนดิ  

      ในกรณีที่มีรายได้น้อยมาก 

    การตรวจกอ่นที่จะเกิดการป่วย ส าหรับ 

      หญงิมคีรรภ ์ทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพ รวมทั้ง  

      การตรวจเลือด และ การตรวจโดยใช้อุลทรา้ซาว 

    การใหค้ าแนะน าปรกึษา ทางดา้นสงัคม และ 

      การให้การสนับสนุนแก่ ผูท้ีก่ าลงัจะเปน็ แม ่ 

      และ พอ่ ซึ่งมีปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจ และ 

      กฎหมาย ตลอดจน การยื่นค าร้อง ขอรับความ- 

      ช่วยเหลือจาก มลูนธิเิพือ่ครอบครวั 

    การให้ค าแนะน าปรึกษาและการพาไปท าการ 

      ตรวจเพือ่วนิจิฉยัการตั้งครรภใ์นระยะแรก 

    การให้ค าแนะน าปรึกษาและการตรวจ ในกรณี 

      ทีจ่ าเป็นเมื่อตัง้ครรภ ์แตย่งัไมพ่รอ้มทีจ่ะมลีกู  

      (การขอค าแนะน าปรกึษาเพ่ือขอใบรบัรองตาม 

       กฎหมาย ขอ้ 218/219) 

    การให้ค าแนะน าปรึกษา เมื่อ ชวีิตตกอยูใ่น 

      สถานการณว์กิฤต เมื่อเกิดปัญหาความขดัแยง้ 

      ในชวีติคู ่ชีวิตสมรสและเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ 

      เรื่องเพศ(เซ็กส์) และ การแสดงตัวเกี่ยวกับ 

      เพศของตน 

 
     เรา คอื ทมีงานหลายอาชีพ 

 
    แพทยห์ญงิ ผู้เช่ียวชาญด้านโรคผิวหนัง และ  

      โรคติดเช้ือทางเพศ 

    สตูแิพทย์  

      (แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะสตรีทางระบบสืบพันธ์) 

    ผู้ชว่ยแพทย์หญงิ 

    นกัสงัคมสงเคราะหห์ญงิ และ ชาย 

    นกัจติวทิยาหญงิ 

    เจา้หนา้ทีห่ญงิ ผูท้ าหนา้ทีแ่ปล 

 
      การให้ค าแนะน าปรึกษาและการตรวจทุกเรือ่ง 

      ไม่เก็บคา่ธรรมเนียม และ ขอรับบริาการได้  

      โดยไม่ต้องมีใบประกนัสุขภาพและคุณสามารถ 

      พูดภาษาต่างๆได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

      ภาษาโปแลนด์ ภาษารัสเซีย ภาษายูเครน และ 

      ภาษาสเปน 

 

 
           มกีารแปลภาษาไทย 2 วนั คือ  

                  วนัจนัทร์     09.00 – 12.30 น. 

                  วนัพฤหสัฯ   15.00 – 18.30 น. 

 

 

 

 
เราปฏบิตัิงานตามจรรยาแพทย ์ 

      มหีนา้ทีเ่กบ็รายละเอยีด ขอ้มลูสว่นตวั 

ของคนไขไ้วเ้ปน็ความลบั 

 

 

 

 

 



 

 
 เวลาให้บริการของเราคอื : 

วันจันทร์       09.00 – 12.30 น. 

วันอังคาร      09.00 – 12.30 น. 

วันพฤห้สฯ     15.00 – 18.30 น. 

วันศุกร์         09.00 – 12.30 น. 

มีการแปลภาษาไทย 2 วัน คือ 

วันจนัทร์ และ วันพฤหสัฯ 

 
    การตรวจโรคตา่งๆตอ่ไปนี ้มาขอรบับรกิารได ้

    โดยไมต่อ้งท าการนดัหมายลว่งหนา้  

    ในเวลาใหบ้รกิาร 

 
     การตรวจ โรคติดเช้ือทางเพศ 

     การตรวจหาภูมิต้านทานเช้ือไวรัศ เฮช ไอ ว ี

     การขอรับการผอ่นผัน ค่ายาคุมก าเนิด 

 
    ส าหรบัเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้- : 

    ตอ้งขอนดัเวลาลว่งหนา้กอ่นมาขอรบับรกิาร 

    ทีห่มายเลข    030-90291- 6880 

   การขอค าแนะน าปรกึษา เรื่อง การคุมก าเนิด และ 

    การตรวจที่จ าเป็นต่อการคุมก าเนิด 

   การขอค าแนะน าปรกึษา เรื่องปัญหาความขัดแย้ง 

    ในการต้ังครรภ์ (ไม่ไดว้างแผน/ไม่ต้ังใจ) 

   การขอค าแนะน าปรกึษา ปัญหาระหว่างสามีภรรยา 

   การขอค าแนะน าปรกึษา เรื่องการตรวจ 

    ในระหว่างการต้ังครรภ์ 

 

 

ศูนย์สุขภาพทางเพศ และ  

วางแผนครอบครัว 

Hohenzollerndamm 174, 10713 Berlin 

ถนน โฮเฮนซอลแลร์นดัม เลขที่ 174    

 030 - 90291 – 6880 
                         Fax   030 - 9029     – 16875 

รายงานตัวที่ช้ันที่ 3 ห้องหมายเลข 3053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verkehrsverbindungen: 

      U Bahn :  U 7 und U 
3 

 
Fehrbelliner Platz 

      Bus:        101, 104, 
115  
      S Bahn:  S 41, S 42, 
S 46 

Hohenzollerndamm 

www.charlottenburg-wilmersdorf.de 

zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de 
 

 

 

 

 

 
 

 

für sexuelle 

      gesundheit & 

familienplanung 

standort 

     charlottenburg - 

                 wilmersdorf 

thai - ไทย 

http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de/
mailto:zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de

