
ถาม-ตอบส าหรบัชาวต่างชาติในไต้หวนัท่ีติดเช้ือเอชไอวี 

1. หากพบว่าตดิเชือ้เอชไอวใีนไตห้วนั ควรปฏบิตัตินอย่างไร? 

ตอบ: การตดิเชือ้เอชไอวเีป็นโรคตดิเชือ้ตามกฎหมายของไตห้วนั 

ดงันัน้เมื่อท่านไดร้บัการยนืยนัจากโรงพยาบาลว่าท่านตดิเชือ้เอชไอว ี

โรงพยาบาลจะแจง้ใหห้น่วยงานสาธารณสขุทราบ 

และเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานสาธารณสขุจะตดิต่อท่านเพื่อใหค้ าปรกึษาและความชว่ยเหลอื 

ในขณะเดยีวกนัยงัใหบ้รกิารในดา้นอื่นๆ 

เช่นใหบ้รกิารแก่คู่รกัและท าเรื่องสง่ตวัไปรกัษาในสถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัโรคเอดสต์า

มทีก่ าหนด หากไดร้บัการรกัษาอย่างสม ่าเสมอ กจ็ะสามารถควบคุมอาการของโรคไดด้ ี

ตลอดกระบวนการรกัษานี้จะเกบ็ขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นความลบั 

ดงันัน้จงึไม่ตอ้งกงัวลว่าขอ้มลูจะถูกเปิดเผย หากท่านมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 

สามารถตดิต่อส านกังานสาธารณสขุของเขตทีท่่านอาศยัอยู่ไดเ้ช่นกนั ส าหรบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท่านสามารถตรวจสอบไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร (https: // 

www. cdc.gov.tw) หรอืโทร 1922 เพื่อสอบถามขอ้มลู 

2. ในไตห้วนั ผูท้ีไ่ดร้บัแจง้ว่าตดิเชือ้เอชไอวคีวรใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานสาธารณสขุในเรื่องใดบา้ง? 

ตอบ: ตาม 

"ระเบยีบว่าดว้ยการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในมนุษยแ์ละการคุม้ครองสิ

ทธแิละผลประโยชน์ของผูต้ดิเชือ้" ของไตห้วนั 

ท่านตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานสาธารณสขุปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่อไปนี้: 

(1) เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้เอชไอว ี

ท่านควรหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยักบับคุคลอื่น หลกีเลีย่งการฉีดยาทีใ่ชเ้ขม็ฉีดยา 

สารเจอืจาง หรอืกระบอกฉีดร่วมกนั 

(2) เพื่อใหคู้่นอนของท่านหรอืผูท้ีใ่ชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกบัทา่นรบัทราบถงึความเสีย่งของตนเอง 

กรุณาแจง้แหล่งทีม่าของการตดิเชือ้หรอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

หน่วยงานสาธารณสขุจะตดิตามและแจง้ใหพ้วกเขาทราบถงึความเสีย่งโดยไม่เปิดเผยตวัตนของท่าน 

โดยจะใหข้อ้มลูดา้นสุขศกึษา พรอ้มตรวจยนืยนัสภาพการตดิเชือ้ของบุคคลนัน้ 



เพื่อป้องกนัไมใ่หพ้วกเขาตดิเชือ้เอชไอวเีน่ืองจากการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่มป่ลอดภยั 

จากการใชเ้ขม็ฉีดยา สารเจอืจางหรอืกระบอกฉีดยาร่วมกบัท่าน 

รวมไปถงึการแพร่เชือ้จากมารดาสูบุ่ตร 

(3) หากท่านไดร้บัการรกัษาอย่างสม ่าเสมอ กจ็ะสามารถควบคุมอาการของโรคไดเ้ป็นอย่างด ี

เพื่อสขุภาพของตวัท่านเอง 

ขอใหท้่านไปรบัการรกัษาและตรวจสขุภาพตามเวลาทีก่ าหนดทีส่ถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรั

บโรคเอดสท์ีห่น่วยงานสาธารณสขุก าหนด 

(4) 

เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานสาธารณสขุจะตดิต่อทา่นเป็นครัง้คราวเพื่อตดิตามการรกัษาและภาวะการคว

บคุมโรคของท่าน 

(5) เมื่อเขา้รบัการรกัษา 

กรณีทีท่่านไม่วติกกงัวลเกีย่วกบัการเปิดเผยตวัตนของท่านหรอืไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะฉุกเฉิน 

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่างการแพทยท์ราบว่าท่านตดิเชือ้เอชไอว ี

เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถใหก้ารดแูลและการรกัษาทีเ่หมาะสมทีส่ดุแก่ท่าน 

3. ประโยชน์ของการเขา้รบัการรกัษาโรคเอดสค์อือะไร? 

ตอบ: แมว้่ายารกัษาโรคเอดสจ์ะไม่สามารถรกัษาหรอืก าจดัเชือ้ไวรสัในร่างกายไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

แต่หากท่านรบัประทานยาทุกวนั กจ็ะสามารถควบคมุเชือ้ไวรสัในร่างกายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง แต่ควรป้องกนัการตดิเชือ้ทีเ่กดิจากการมภีูมคิุม้กนัทีอ่่อนแอ นอกจากนี้ 

เมื่อปรมิาณของเชือ้ไวรสัในเลอืดของท่านลดลงจนไม่สามารถตรวจพบไดแ้ละเป็นเช่นน้ีตลอดชว่งระยะ

เวลาหนึ่ง กจ็ะสามารถป้องกนัการแพร่เชือ้เอชไอวไีปยงัคู่นอนของท่านทีผ่่านทางการมเีพศสมัพนัธไ์ด ้

4. ในไตห้วนั ผูต้ดิเชือ้เอชไอวไีดร้บั การคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์อะไรบา้ง 

กรณีทีถู่กละเมดิสทิธติอ้งด าเนินการอย่างไร? 

ตอบ: 

(1) ตาม 

"ระเบยีบว่าดว้ยการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในมนุษยแ์ละการคุม้ครองสิ

ทธแิละผลประโยชน์ของผูต้ดิเชือ้" ของไตห้วนั 



ก าหนดใหผู้ต้ดิเชือ้ตอ้งไดร้บัการเคารพและการปกป้องสทิธทิางกฎหมาย หา้มไม่ใหม้กีารเลอืกปฏบิตั ิ

ปฏเิสธไมใ่หผู้น้ัน้เขา้รบัการศกึษา รบัรกัษาพยาบาล เขา้ท างาน พกัรกัษาตวั 

อยู่อาศยัหรอืมกีารการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอื่นๆ หา้มไมใ่หห้น่วยงานทีม่อี านาจ สถานพยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย ์

และบุคคลอื่นทีท่ราบเกีย่วกบัขอ้มลูชื่อ-นามสกุลและเวชระเบยีนของผูต้ดิเชือ้เน่ืองจากหน้าทีก่ารงาน 

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

ยกเวน้กรณีทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมคีวามจ าเป็นส าหรบัการป้องกนัและการรกัษา 

(2) หากท่านไดร้บัการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหรอืการเลอืกปฏบิตัเินื่องจากเป็นผูต้ดิเชือ้เอชไอว ี

ท่านสามารถรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานทีม่อี านาจในพืน้ทีไ่ดภ้ายใน 1 

ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหรอืการเลอืกปฏบิตั ิตามมาตรา 7 ของ 

"ระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธแิละผลประโยชน์ของผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในมนุษย"์ 

ส าหรบัขอ้มลูการรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง กรุณาตดิต่อทีส่ านกังานสาธารณสขุในเขตทีท่่านอาศยัอยู ่

หรอืโทร 1922 เพื่อสอบถามขอ้มลู 

5. ในโรงเรยีนหรอืทีท่ างานของฉนั จะมใีครทราบว่าฉนัเป็นผูต้ดิเชือ้เอชไอวหีรอืไม่? 

ตอบ: 

บุคลากรทางการแพทยห์รอืเจา้หน้าทีห่น่วยงานสาธารณสขุทีท่ราบตวัตนของผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีน่ืองจา

กการท างานในหน้าที ่จะตอ้งไมเ่ปิดเผยตวัตนของผูต้ดิเชือ้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ดงันัน้หากไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากท่าน โรงเรยีนหรอืสถานทีท่ างานของท่าน 

หรอืแมแ้ต่ครอบครวัและคู่นอนของท่านเองจะไม่ทราบสถานะการตดิเชือ้เอชไอวขีองท่าน 

6. หากหลงัจากเดนิทางเขา้ไตห้วนัแลว้ ท่านถงึว่าตนเองตดิเชือ้เอชไอว ี

ท่านจะถูกสง่ตวักลบัประเทศหรอืไม่? 

ตอบ: ไม่! 

"ระเบยีบว่าดว้ยการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในมนุษยแ์ละการคุม้ครองสิ

ทธแิละผลประโยชน์ของผูต้ดิเชือ้" ฉบบัแกไ้ขเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2558 

ไดย้กเลกิขอ้จ ากดัในการเขา้พกัอาศยัและมถีิน่ทีอ่ยูข่องชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าเป็นผูต้ดิเชือ้เ

อชไอว ี



ดงันัน้การตดิเชือ้เอชไอวจีะไม่ท าใหผู้ต้ดิเชือ้เอชไอวทีีเ่ป็นชาวต่างชาตจิะไม่ถูกสง่ตวักลบัประเทศ 

7. นายจา้งสามารถสง่แรงงานต่างชาตกิลบัประเทศหรอืเพกิถอนใบอนุญาตการจา้งงานไดห้รอืไม่ 

หากพบว่าตดิเชือ้เอชไอวใีนไตห้วนั? 

ตอบ: ไม่ได!้ หากแรงงานต่างชาตป่ิวยเป็นโรคเอดส ์

สทิธใินการท างานของพวกเขากไ็ดร้บัการคุม้ครองอยู ่

เน่ืองจากโรคเอดสไ์ม่อยู่ในรายการตรวจสขุภาพส าหรบัการเขา้ท างานตามทีก่ฏหมายก าหนด 

นายจา้งจงึไม่สามารถเพกิถอนใบอนุญาตการจา้งงานไดเ้พยีงเพราะแรงงานต่างชาตติดิเชือ้เอชไอว ี

8. ผูป่้วยโรคเอดสส์ามารถเขา้รบัการรกัษาในไตห้วนัไดท้ีใ่ด? 

ตอบ: 

สถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัโรคเอดสต์ามทีก่ระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิารของไตห้วนั

ก าหนด ทีใ่หบ้รกิารตรวจคดักรองการตดิเชือ้เอชไอว ีบรกิารใหค้ าปรกึษาและการรกัษาพยาบาล 

หากท่านตอ้งการคน้หาสถาบนัการแพทยต์ามทีก่ าหนดทีใ่กลบ้า้นท่าน 

สามารถตรวจดไูดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร 

(https://www.cdc.gov.tw/) หรอืโทร 1922 เพื่อสอบถามขอ้มลู 

9. การเขา้รบัการรกัษาโรคเอดสใ์นไตห้วนั มเีงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลหรอืไม่? 

ตอบ: การช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัโรคเอดสแ์ก่ชาวต่างชาตมิขีอ้ก าหนดดงันี้ 

(1) 

ผูท้ีม่ถีิน่ทีอ่ยู่อาศยัตามกฎหมายทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้จะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลส าหรั

บโรคเอดส ์

ส าหรบัผูท้ีม่คีุณสมบตัไิม่ตรงตามทีก่ าหนดทีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าเป็นผูต้ดิเชือ้ในไตห้วนัและไดร้บัยามา

แลว้ไมถ่งึ 2 ปีจะตอ้งช าระค่ารกัษาพยาบาลดว้ยตนเอง 

1. คู่สมรสชาวต่างชาต ิ(รวมทัง้จนีแผ่นดนิใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า) 

2. ผูถ้อืสญัชาตไิทย เมยีนมาเฉพาะกรณีและชาวทเิบตทีอ่าศยัอยู่ในไตห้วนั 

3. ชาวต่างชาตทิีต่ดิเชือ้ระหว่างเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในไตห้วนั 

(2) หากท่านมปีระกนัสขุภาพของไตห้วนั 



ทีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าเป็นผูต้ดิเชือ้ในไตห้วนัและไดร้บัยาเป็นเวลา 2 ปีเตม็ 

ค่าใชจ้่ายในการรกัษาโรคเอดสจ์ะไดร้บัการจดัการตามระเบยีบการจ่ายเงนิประกนัสขุภาพ 

ส าหรบัค าถามทีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดตดิต่อสายด่วนใหค้ าปรกึษาของส านกังานประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีเ่บอร ์0800-030-598 

10. ถา้ฉนัตัง้ครรภ ์ฉนัตอ้งท าแทง้หรอืไม่ และฉนัจะป้องกนัไม่ใหท้ารกในครรภต์ดิเชือ้เอชไอวไีดอ้ยา่งไร? 

ตอบ: หากพบว่าตดิเชือ้ในระยะแรกของการตัง้ครรภ ์การจะยุตกิารตัง้ครรภห์รอืไม่นัน้ 

แนะน าใหท้่านปรกึษาแพทยอ์ยา่งละเอยีดก่อนตดัสนิใจ หากท่านตดัสนิใจตัง้ครรภต่์อ 

ท่านควรเขา้รบัการรกัษาและรบัยาทีส่ถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัโรคเอดสท์ีก่ าหนด 

และใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้จากมารดาสูบุ่ตรอย่างเคร่งครดั 

รวมถงึการเขา้รบัการรกัษาและทานยาตามทีแ่พทยส์ัง่อย่างต่อเนื่องในระหว่างตัง้ครรภ ์

และขอรบัค าปรกึษาจากแพทยข์องท่านเพื่อเลอืกวธิกีารคลอดทีเ่หมาะสม 

ใหย้าป้องกนัการตดิเชือ้และใหผ้ลติภณัฑท์ดแทนนมแมแ่ก่ทารกหลงัคลอดเพื่อลดโอกาสการตดิเชือ้จา

กมารดาสูบุ่ตร 

11. หากท่านตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการตดิเชือ้เอชไอว ี

ท่านสามารถขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานใดไดบ้า้ง? 

ตอบ: 

นอกเหนือจากการขอความช่วยเหลอืจากสถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัโรคเอดสท์ีก่ าหนดแ

ละส านกังานสาธารณสขุ (สถานีอนามยั) ในเขตทีท่่านอาศยัแลว้ ยงัมอีงคก์รเอกชนต่างๆ 

ทีใ่หบ้รกิารดา้นการป้องกนัและรกัษาโรคเอดส ์(เช่นมลูนิธชิ่วยเหลอืผูป่้วยโรคเอดสแ์ห่งไตห้วนั 

สมาคมลรูด์แห่งไตห้วนั เป็นตน้) ทีใ่หค้วามรูแ้ละค าแนะน าดา้นสขุภาพ 

การคดักรองทีเ่กีย่วกบัโรคเอดส ์และการใหค้ าปรกึษาเฉพาะกรณี 

นอกจากนี้ยงัมศีนูยบ์รกิารชุมชนเพื่อสขุภาพส าหรบัเพศทางเลอืกทีใ่หบ้รกิารและใหค้ าปรกึษา 

ท่านสามารถคน้หาและขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีอ่ยูใ่กลบ้า้นท่าน 

หากตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ทา่นสามารถตรวจดไูดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร หรอืโทรสอบถามที ่1922 



12. หากท่านมคี าถามอื่นๆ เกีย่วกบัโรคเอดส ์

ท่านสามารถสอบถามไดท้ีส่ถาบนัทางการแพทยเ์ฉพาะทางส าหรบัโรคเอดสท์ีก่ าหนด 

องคก์รเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและรกัษาโรคเอดส ์ส านกังานสาธารณสขุในเขตทีท่่านอาศยั 

ศนูยเ์พศทางเลอืกเป็นตน้ หากท่านเป็นแรงงานต่างชาต ิ

ท่านสามารถตดิต่อศนูยบ์รกิารใหค้ าปรกึษาแรงงานต่างชาต ิและอ่าน 

"ขอ้แนะน ากรณีหลงัแรงงานต่างชาตเิดนิทางเขา้ไตห้วนัแลว้ทราบว่าเป็นผูต้ดิเชือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV)" 

(อ่านเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร (หน้าแรก / 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ / กลุ่มที ่3 โรคตดิเชือ้ทีส่ามารถแจง้เตอืนไดต้ามกฎหมาย / 

การตดิเชือ้ไวรสัภมูคิุม้กนับกพรอ่งในมนุษย ์(เอดส)์ / สือ่ความรู ้/ 

สือ่ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและควบคุมโรคเอดส)์) 


