ถาม-ตอบสาหรับชาวต่างชาติ ในไต้หวันที่ติดเชื้อเอชไอวี
1.

หากพบว่าติดเชือ้ เอชไอวีในไต้หวัน ควรปฏิบตั ติ นอย่างไร?
ตอบ: การติดเชือ้ เอชไอวีเป็ นโรคติดเชือ้ ตามกฎหมายของไต้หวัน
ดังนัน้ เมื่อท่านได้รบั การยืนยันจากโรงพยาบาลว่าท่านติดเชือ้ เอชไอวี
โรงพยาบาลจะแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขทราบ
และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานสาธารณสุขจะติดต่อท่านเพื่อให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือ
ในขณะเดียวกันยังให้บริการในด้านอื่นๆ
เช่นให้บริการแก่ค่รู กั และทาเรื่องส่งตัวไปรักษาในสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรับโรคเอดส์ตา
มทีก่ าหนด หากได้รบั การรักษาอย่างสม่าเสมอ ก็จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ดี
ตลอดกระบวนการรักษานี้จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นความลับ
ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าข้อมูลจะถูกเปิ ดเผย หากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
สามารถติดต่อสานักงานสาธารณสุขของเขตทีท่ ่านอาศัยอยู่ได้เช่นกัน สาหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ท่านสามารถตรวจสอบได้ทเ่ี ว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (https: //
www. cdc.gov.tw) หรือโทร 1922 เพื่อสอบถามข้อมูล

2.

ในไต้หวัน ผูท้ ไ่ี ด้รบั แจ้งว่าติดเชือ้ เอชไอวีควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเรื่องใดบ้าง?
ตอบ: ตาม
"ระเบียบว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์และการคุม้ ครองสิ
ทธิและผลประโยชน์ของผูต้ ดิ เชือ้ " ของไต้หวัน
ท่านต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดต่อไปนี้:
(1) เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้ เอชไอวี
ท่านควรหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยกับบุคคลอื่น หลีกเลีย่ งการฉีดยาทีใ่ ช้เข็มฉีดยา
สารเจือจาง หรือกระบอกฉีดร่วมกัน
(2) เพื่อให้ค่นู อนของท่านหรือผูท้ ใ่ี ช้เข็มฉีดยาร่วมกับท่านรับทราบถึงความเสีย่ งของตนเอง
กรุณาแจ้งแหล่งทีม่ าของการติดเชือ้ หรือผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้
หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความเสีย่ งโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนของท่าน
โดยจะให้ขอ้ มูลด้านสุขศึกษา พร้อมตรวจยืนยันสภาพการติดเชือ้ ของบุคคลนัน้

เพื่อป้ องกันไม่ให้พวกเขาติดเชือ้ เอชไอวีเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
จากการใช้เข็มฉีดยา สารเจือจางหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับท่าน
รวมไปถึงการแพร่เชือ้ จากมารดาสูบ่ ุตร
(3) หากท่านได้รบั การรักษาอย่างสม่าเสมอ ก็จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้เป็ นอย่างดี
เพื่อสุขภาพของตัวท่านเอง
ขอให้ท่านไปรับการรักษาและตรวจสุขภาพตามเวลาทีก่ าหนดทีส่ ถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรั
บโรคเอดส์ทห่ี น่วยงานสาธารณสุขกาหนด
(4)
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานสาธารณสุขจะติดต่อท่านเป็ นครัง้ คราวเพื่อติดตามการรักษาและภาวะการคว
บคุมโรคของท่าน
(5) เมื่อเข้ารับการรักษา
กรณีทท่ี ่านไม่วติ กกังวลเกีย่ วกับการเปิ ดเผยตัวตนของท่านหรือไม่ได้อยูใ่ นภาวะฉุ กเฉิน
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ทราบว่าท่านติดเชือ้ เอชไอวี
เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถให้การดูแลและการรักษาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ แก่ท่าน
3.

ประโยชน์ของการเข้ารับการรักษาโรคเอดส์คอื อะไร?
ตอบ: แม้ว่ายารักษาโรคเอดส์จะไม่สามารถรักษาหรือกาจัดเชือ้ ไวรัสในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์
แต่หากท่านรับประทานยาทุกวัน ก็จะสามารถควบคุมเชือ้ ไวรัสในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง แต่ควรป้ องกันการติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากการมีภูมคิ มุ้ กันทีอ่ ่อนแอ นอกจากนี้
เมื่อปริมาณของเชือ้ ไวรัสในเลือดของท่านลดลงจนไม่สามารถตรวจพบได้และเป็ นเช่นนี้ตลอดช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง ก็จะสามารถป้ องกันการแพร่เชือ้ เอชไอวีไปยังคู่นอนของท่านทีผ่ ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ได้

4.

ในไต้หวัน ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้รบั การคุม้ ครองสิทธิและผลประโยชน์อะไรบ้าง
กรณีทถ่ี ูกละเมิดสิทธิตอ้ งดาเนินการอย่างไร?
ตอบ:
(1) ตาม
"ระเบียบว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์และการคุม้ ครองสิ
ทธิและผลประโยชน์ของผูต้ ดิ เชือ้ " ของไต้หวัน

กาหนดให้ผตู้ ดิ เชือ้ ต้องได้รบั การเคารพและการปกป้ องสิทธิทางกฎหมาย ห้ามไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ปฏิเสธไม่ให้ผนู้ นั ้ เข้ารับการศึกษา รับรักษาพยาบาล เข้าทางาน พักรักษาตัว
อยู่อาศัยหรือมีการการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมอื่นๆ ห้ามไม่ให้หน่วยงานทีม่ อี านาจ สถานพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์
และบุคคลอื่นทีท่ ราบเกีย่ วกับข้อมูลชื่อ-นามสกุลและเวชระเบียนของผูต้ ดิ เชือ้ เนื่องจากหน้าทีก่ ารงาน
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ยกเว้นกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดหรือมีความจาเป็ นสาหรับการป้ องกันและการรักษา
(2) หากท่านได้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมหรือการเลือกปฏิบตั เิ นื่องจากเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานทีม่ อี านาจในพืน้ ทีไ่ ด้ภายใน 1
ปี นบั จากวันทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมหรือการเลือกปฏิบตั ิ ตามมาตรา 7 ของ
"ระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิและผลประโยชน์ของผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์"
สาหรับข้อมูลการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง กรุณาติดต่อทีส่ านักงานสาธารณสุขในเขตทีท่ ่านอาศัยอยู่
หรือโทร 1922 เพื่อสอบถามข้อมูล
5.

ในโรงเรียนหรือทีท่ างานของฉัน จะมีใครทราบว่าฉันเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือไม่?
ตอบ:
บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานสาธารณสุขทีท่ ราบตัวตนของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเนื่องจา
กการทางานในหน้าที่ จะต้องไม่เปิ ดเผยตัวตนของผูต้ ดิ เชือ้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ดังนัน้ หากไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน โรงเรียนหรือสถานทีท่ างานของท่าน
หรือแม้แต่ครอบครัวและคู่นอนของท่านเองจะไม่ทราบสถานะการติดเชือ้ เอชไอวีของท่าน

6.

หากหลังจากเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว ท่านถึงว่าตนเองติดเชือ้ เอชไอวี
ท่านจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่?
ตอบ: ไม่!
"ระเบียบว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์และการคุม้ ครองสิ
ทธิและผลประโยชน์ของผูต้ ดิ เชือ้ " ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ได้ยกเลิกข้อจากัดในการเข้าพักอาศัยและมีถนิ่ ทีอ่ ยูข่ องชาวต่างชาติทไ่ี ด้รบั การยืนยันว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ เ
อชไอวี

ดังนัน้ การติดเชือ้ เอชไอวีจะไม่ทาให้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทเ่ี ป็ นชาวต่างชาติจะไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศ
7.

นายจ้างสามารถส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศหรือเพิกถอนใบอนุญาตการจ้างงานได้หรือไม่
หากพบว่าติดเชือ้ เอชไอวีในไต้หวัน?
ตอบ: ไม่ได้! หากแรงงานต่างชาติป่วยเป็ นโรคเอดส์
สิทธิในการทางานของพวกเขาก็ได้รบั การคุม้ ครองอยู่
เนื่องจากโรคเอดส์ไม่อยู่ในรายการตรวจสุขภาพสาหรับการเข้าทางานตามทีก่ ฏหมายกาหนด
นายจ้างจึงไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตการจ้างงานได้เพียงเพราะแรงงานต่างชาติตดิ เชือ้ เอชไอวี

8.

ผูป้ ่ วยโรคเอดส์สามารถเข้ารับการรักษาในไต้หวันได้ทใ่ี ด?
ตอบ:
สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรับโรคเอดส์ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน
กาหนด ทีใ่ ห้บริการตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวี บริการให้คาปรึกษาและการรักษาพยาบาล
หากท่านต้องการค้นหาสถาบันการแพทย์ตามทีก่ าหนดทีใ่ กล้บา้ นท่าน
สามารถตรวจดูได้ทเ่ี ว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
(https://www.cdc.gov.tw/) หรือโทร 1922 เพื่อสอบถามข้อมูล

9.

การเข้ารับการรักษาโรคเอดส์ในไต้หวัน มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่?
ตอบ: การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับโรคเอดส์แก่ชาวต่างชาติมขี อ้ กาหนดดังนี้
(1)
ผูท้ ม่ี ถี นิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยตามกฎหมายทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้จะได้รบั เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรั
บโรคเอดส์
สาหรับผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตไิ ม่ตรงตามทีก่ าหนดทีไ่ ด้รบั การยืนยันว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ ในไต้หวันและได้รบั ยามา
แล้วไม่ถงึ 2 ปี จะต้องชาระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
1. คู่สมรสชาวต่างชาติ (รวมทัง้ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า)
2. ผูถ้ อื สัญชาติไทย เมียนมาเฉพาะกรณีและชาวทิเบตทีอ่ าศัยอยู่ในไต้หวัน
3. ชาวต่างชาติทต่ี ดิ เชือ้ ระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลในไต้หวัน
(2) หากท่านมีประกันสุขภาพของไต้หวัน

ทีไ่ ด้รบั การยืนยันว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ ในไต้หวันและได้รบั ยาเป็ นเวลา 2 ปี เต็ม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเอดส์จะได้รบั การจัดการตามระเบียบการจ่ายเงินประกันสุขภาพ
สาหรับคาถามทีเ่ กีย่ วข้อง
โปรดติดต่อสายด่วนให้คาปรึกษาของสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติทเ่ี บอร์ 0800-030-598
10. ถ้าฉันตัง้ ครรภ์ ฉันต้องทาแท้งหรือไม่ และฉันจะป้ องกันไม่ให้ทารกในครรภ์ตดิ เชือ้ เอชไอวีได้อย่างไร?
ตอบ: หากพบว่าติดเชือ้ ในระยะแรกของการตัง้ ครรภ์ การจะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์หรือไม่นนั ้
แนะนาให้ท่านปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ หากท่านตัดสินใจตัง้ ครรภ์ต่อ
ท่านควรเข้ารับการรักษาและรับยาทีส่ ถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรับโรคเอดส์ทก่ี าหนด
และให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการติดเชือ้ จากมารดาสูบ่ ุตรอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการเข้ารับการรักษาและทานยาตามทีแ่ พทย์สงอย่
ั ่ างต่อเนื่องในระหว่างตัง้ ครรภ์
และขอรับคาปรึกษาจากแพทย์ของท่านเพื่อเลือกวิธกี ารคลอดทีเ่ หมาะสม
ให้ยาป้ องกันการติดเชือ้ และให้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่แก่ทารกหลังคลอดเพื่อลดโอกาสการติดเชือ้ จา
กมารดาสูบ่ ุตร
11. หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกีย่ วกับการติดเชือ้ เอชไอวี
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้บา้ ง?
ตอบ:
นอกเหนือจากการขอความช่วยเหลือจากสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรับโรคเอดส์ทก่ี าหนดแ
ละสานักงานสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ในเขตทีท่ ่านอาศัยแล้ว ยังมีองค์กรเอกชนต่างๆ
ทีใ่ ห้บริการด้านการป้ องกันและรักษาโรคเอดส์ (เช่นมูลนิธชิ ่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์แห่งไต้หวัน
สมาคมลูรด์ แห่งไต้หวัน เป็ นต้น) ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละคาแนะนาด้านสุขภาพ
การคัดกรองทีเ่ กีย่ วกับโรคเอดส์ และการให้คาปรึกษาเฉพาะกรณี
นอกจากนี้ยงั มีศนู ย์บริการชุมชนเพื่อสุขภาพสาหรับเพศทางเลือกทีใ่ ห้บริการและให้คาปรึกษา
ท่านสามารถค้นหาและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นท่าน
หากต้องการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ท่านสามารถตรวจดูได้ทเ่ี ว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ หรือโทรสอบถามที่ 1922

12. หากท่านมีคาถามอื่นๆ เกีย่ วกับโรคเอดส์
ท่านสามารถสอบถามได้ทส่ี ถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางสาหรับโรคเอดส์ทก่ี าหนด
องค์กรเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและรักษาโรคเอดส์ สานักงานสาธารณสุขในเขตทีท่ ่านอาศัย
ศูนย์เพศทางเลือกเป็ นต้น หากท่านเป็ นแรงงานต่างชาติ
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการให้คาปรึกษาแรงงานต่างชาติ และอ่าน
"ข้อแนะนากรณีหลังแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันแล้วทราบว่าเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวี (HIV)"
(อ่านเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (หน้าแรก /
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโรคติดเชือ้ / กลุ่มที่ 3 โรคติดเชือ้ ทีส่ ามารถแจ้งเตือนได้ตามกฎหมาย /
การติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่องในมนุษย์ (เอดส์) / สือ่ ความรู้ /
สือ่ ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์))

