Q&A
ข้อแนะนำกรณีหลังแรงงำนต่ำงชำติเดินท
ำงเข้ำไต้หวันแล้วทรำบว่ำ
เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
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I.

กำรดำเนินกำรของรัฐบำลไต้หวันทีม
่ ีต่อแรงงำนต่ำงชำติติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

Q1

( HIV) หลังเดินทำงเข้ำมำไต้หวัน
แรงงำนต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำทำงำนในไต้หวัน
นำยจ้ำงหรือบริษัทจัดหำงำนสำมำรถขอให้แรงงำนต่ำงชำติเข้ำรับกำรตรวจโ

A1

คเอดส์หรือแสดงผลกำรตรวจได้หรือไม่?
ไม่ได้
เพื่อเคำรพสิทธิมนุษยชนของผู้ปว
่ ยโรคเอดส์และสอดคล้องกับแนวโน้มนำ
ำนำประเทศว่ำด้วย
" กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองกำรติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเอชไอวี
( HIV) และสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ " ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4
กุมภำพันธ์ พ .ศ . 2558 ตำมคำสั่งลงนำมโดยประธำนำธิบดี
ได้ยกเลิกข้อกำหนดให้ชำวต่ำงชำติที่พำนักในไต้หวันนำนกว่ำ 3
เดือนขึ้นไปต้องรับกำรตรวจคัดกรองโรคเอดส์
แรงงำนต่ำงชำติที่สงสัยว่ำติดโรค
ยังคงสำมำรถขอตรวจโดยออกค่ำใช้จ่ำยเองได้ ส ำหรับผลกำรตรวจนั้น
ตำมกฎหมำยหน่วยงำนที่รับตรวจแจ้งให้เจ้ำตัวทรำบได้เพียงผู้เดียว
จะบอกนำยจ้ำงทรำบไม่ได้
กรณีนำยจ้ำงเรียกร้องให้แรงงำนต่ำงชำติรบ
ั กำรตรวจคัดกรองหรือแสดงผลก
รตรวจโรคเอดส์ในขณะที่มก
ี ำรเปิดรับสมัครงำนหรือว่ำจ้ำงแรงงำนเป็นต้น
ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวทีไ
่ ม่จำเป็นต้องใช้ในงำน
เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดกฎหมำยกำรจ้ำงงำนมำตรำ 5 อำจมีโทษปรับ
60,000 เหรียญไต้หวัน ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน
พร้อมทั้งจะมีกำรระงับกำรออกหนังสืออนุญำตคำขอกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ
รือเพิกถอนหนังสือกำรเปิดรับสมัครงำนและหนังสืออนุญำตกำรจ้ำงงำนบำงส่
นหรืนอกจำกนี
อทัง้ หมดต่้ อบริ
ไปษัทจัดหำงำนหำกรับมอบหมำยจำกนำยจ้ำง
เรียกร้องให้แรงงำนต่ำงชำติตรวจคัดกรองหรือแสดงผลกำรตรวจ

Q2

ก็จะถูกลงโทษตำมกฎหมำยเช่นกัน
หำกแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำไต้หวันแล้วติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)

A2

จะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่?
ตำม
4

" กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองกำรติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องเอชไอวี
( HIV) และสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อ "
4 กุมภำพันธ์ พ .ศ . 2 5 58 ตำมคำสั่งลงนำมโดยประธำนำธิบดี
ได้มีกำรยกเลิกห้ำมกำรเดินทำงเข้ำประเทศ
อำศัยหรือพำนักอยู่ในไต้หวันของชำวต่ำงชำติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
แล้ว ดั งนั้นตำมกฎหมำย
แรงงำนต่ำงชำติจึงไม่จำเป็นต้องถูกส่งกลับประเทศเนื่องจำกกำรติดเชื้อไวรัสเ
Q3

อชไอวี
แรงงำนต่(ำHIV)
งชำติท่ต
ี ิดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)

A3

มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรรักษำโรคเอดส์หรือไม่?
รัฐบำลไต้หวันไม่มก
ี ำรอุดหนุนช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลแก่ชำวต่ำงชำติที่เริ่
มทำนยำรักษำรักษำโรคเอดส์ภำยใน 2 ปีทไ
ี่ ต้หวัน
แต่ในกรณีของผู้มีประวัติเคยทำนยำรักษำในไต้หวัน หลังครบ 2 ปีแล้ว
หำกได้เข้ำร่วมกับระบบประกันสุขภำพของไต้หวัน
ก็ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนประกันสุขภำพแห่งชำติไต้หวันกำ
นด
ปัญหำข้อสงสัยที่เกีย
่ วข้องสำมำรถสอบถำมได้จำกโทรศัพท์บริกำรสอบถำมข

Q4

องส
ำนักงำนประกั
นสุตขิดภำพแห่
08 0 0(-HIV)
0 3 0 -5ในไต้
9 8 หวัน
หำกแรงงำนต่
ำงชำติ
เชื้อไวรังชำติ
สเอชไอวี

A4

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลปีละเท่ำไร?
ค่ำรักษำพยำบำลปีละประมำณ 300,000 เหรียญไต้หวัน (ประมำณ 10,000
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ)
ดังนั้นจึงขอแนะให้แรงงำนต่ำงชำติสำมำรถขอรับกำรตรวจคัดกรองโรคเอดส์
นประเทศของตนเองก่อน เพื่อรับรู้สภำพร่ำงกำยตน
หำกเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
นอกจำกนีผ
้ ู้ที่ประสงค์จะเดินทำงมำทำงำนในไต้หวันสำมำรถซื้อกรมธรรม์ปร
กันสุขภำพล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็นค่ำรักษำพยำบำลโรคเอดส์ในไต้หวัน

Q5

อี
กทั้งยังเป็ำน
กำรลดภำระทำงกำรเงิ
แรงงำนต่
งชำติ
ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นใของตั
นไต้หววัเองอี
น กด้วย
นำยจ้ำงสำมำรถส่งกลับประเทศ
หรือยกเลิกใบอนุญำตจ้ำงงำนของแรงงำนต่ำงชำติผู้นั้นได้หรือไม่?
5

A5

ไม่ได้
แรงงำนต่ำงชำติที่ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
ควรได้รับกำรคุ้มครองสิทธิในกำรทำงำนต่อไป
เพรำะว่ำโรคเอดส์ไม่ได้จัดอยู่ในรำยกำรตรวจสุขภำพอีกแล้ว
จะยกเลิกใบอนุญำตจ้ำงงำนเพียงเพรำะแรงงำนต่ำงชำติป่วยเป็นโรคเอดส์ไม่
ได้
แรงงำนต่ำงชำติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์หำกเจ้ำตัวประสงค์จะเดินทำงกลับประเท
ศบริษัทจัดหำงำนหรือนำยจ้ำงจะต้องช่วยเหลือดำเนินกำรตำมขั้นตอนรับรอง
กำรยกเลิกสัญญำจ้ำงให้ครบสมบูรณ์
หำกเจ้ำตัวมีควำมประสงค์ทำงำนต่อในไต้หวันภำยใต้ควำมยินยอมของนำยจ้
ง
สำมำรถดำเนินกำรเปลี่ยนย้ำยนำยจ้ำงได้โดยให้นำยจ้ำงใหม่ที่ยน
ิ ดียอมรับเป็
นผู้ว่ำจ้ำง นอกจำกนี้แรงงำนต่ำงชำติที่ป่วยเป็นโรคเอดส์
หำกไม่มีนำยจ้ำงอื่นยินยอมรับตัวภำยในกำหนดเวลำเปลีย
่ นย้ำยนำยจ้ำงตำม
ที่กระทรวงแรงงำนกำหนด เมื่อครบกำหนดตำมสัญญำจ้ำงงำน
นำยจ้ำงเดิมยังคงต้องเป็นผู้ดำเนินกำรให้แรงงำนผู้นั้นกลับประเทศ
หำกมีข้อพิพำทระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงและมีเงื่อนไขให้เป็นไปตำมข้อกำห
นดว่ำด้วยกำรให้ที่พักพิงของกระทรวงแรงงำน

Q6

เมื
่อกองแรงงำนท้
พ
่ ิจน
ำรณำแล้
วเห็นว่ำนำยจ้ำงไม่สำมำรถให้กำรดูแลอย่ำ
แรงงำนต่
ำงชำติทอี่ปงที
่วยเป็
โรคเอดส์
งทั
่วถึงกได้
งจะรั
ตัวรเข้
ำอยู่ในสถำนที
ก
ั พิ
งได้
หำกถู
ดูหมิจึ่น
หรือบได้
บ
ั กำรปฏิ
บัตท
ิ ี่ไม่เ่พ
ป็น
ธรรมในกำรท
ำงำน

A6

ควรทำอย่ำงไร?
แรงงำนต่ำงชำตินอกจำกสำมำรถร้องเรียนต่อนำยจ้ำงได้แล้ว
หำกเห็นว่ำกำรร้องเรียนของตนมีควำมล่ำช้ำในกำรแก้ไข
หรือไม่พอใจต่อผลกำรแก้ไข ให้ร้องเรียนผ่ำนสำยด่วน 1955
หรือร้องเรียนต่อกองแรงงำนท้องที่ดว
้ ยตนเองได้ ( ตำมเอกสำรแนบท้ำย 1)

II.

กำรช่วยเหลือแรงงำนต่ำงชำติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)

Q7

ให้เข้ำถึงทรัพยำกรกำรรักษำพยำบำลเฉพำะทำง
หำกแรงงำนต่ำงชำติถูกตรวจพบว่ำติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
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แล้วควรทำอย่ำงไร?
A7

เนื่องจำกในไต้หวันโรคเอดส์ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่อทีต
่ ้องรำยงำนตำมกฎหม
ย ดั งนั้นเมื่อแรงงำนต่ำงชำติถูกตรวจยืนยันว่ำติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
จำกสถำนพยำบำลแล้ว
โรงพยำบำลจะทำกำรรำยงำนต่อหน่วยงำนสำธำรณสุข
และจะมีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขติดต่อเข้ำมำเอง
โดยจะให้คำปรึกษำและควำมช่วยเหลือที่เกีย
่ วข้องอย่ำงเหมำะสมต่อไป
พร้อมทั้งช่วยประสำนงำนโอนย้ำยให้เข้ำสูร่ ะบบกำรรักษำพยำบำล
( อำทิเช่นสถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
รำยละเอียดดูเอกสำรแนบท้ำย 2) ดั ง นั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกินเหตุ
หำกมีปัญหำด้ำนกำรรักษำพยำบำล

Q8

สถำนพยำบำลเป้
ำหมำยตรวจเชื
้อไวรัลสะท้
เอชไอวี
คืออะไร ำย 3)
สำมำรถติดต่อกองสำธำรณสุ
ขในแต่
องที่ได้ ((HIV)
เอกสำรแนบท้
จะหำสถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)

A8

ใกล้บ้ำนได้อย่ำงไร?
สถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
คือสถำนพยำบำลรักษำโรคเอดส์ทก
ี่ ระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเป็นผู้
ทำสัญญำกำหนดให้เป็นสถำนพยำบำลซึ่งทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจคัดกรอง
โรคเอดส์ ให้คำปรึกษำและกำรดูแลรักษำพยำบำล
หำกท่ำนประสงค์จะหำสถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี
ในบริเวณใกล้เคียงสำมำรถเข้ำไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรว
สำธำรณสุขและสวัสดิกำร ( มุ มเฉพำะโรคติดต่อและป้องกันโรคระบำด /
แนะนำโรคติดต่อ / โรคติดต่อตำมกฎหมำยประเภท 3/
ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง/
กำรดูแลรักษำ/สถำนพยำบำลเป้ำหมำย (โรงพยำบำล , ร้ ำนยำ) /

Q9

สถำนพยำบำลเป้
ำหมำยตรวจเชื
้อไวรัสเอชไอวี
( HIV) ( HIV))
รำยชื่อสถำนพยำบำลเป้
ำหมำยตรวจเชื
้อไวรัสเอชไอวี

A9

ของไต้หวันเปิดให้บริกำรเฉพำะคนไต้หวันใช่หรือไม่?
ภำยใต้เทคโนโลยีกำรแพทย์ปัจจุบันโรคเอดส์สำมำรถควบคุมด้วยกำรทำนยำ
ได้แล้ว ปั จจุบันไต้หวันมีโรงพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี
จำนวน 79 แห่ง คลิ นิก 1 แห่งและร้ำนยำ 48 แห่ง
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ที่คอยให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ปว
่ ยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
และไม่ว่ำคนไต้หวันหรือชำวต่ำงชำติ
ล้วนสำมำรถให้บริกำรทำงกำรแพทย์ตำมทีจ
่ ำเป็นได้
แต่ปัจจุบันสำหรับชำวต่ำงชำติ
2 ปี ที่ มีกำรแรกเริ่มทำนยำในไต้หวัน ส่ วนค่ำใช้จ่ำยหลังจำกครบ2 ปีแล้ว
หำกได้เข้ำร่วมระบบประกันสุขภำพของไต้หวัน
ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนประกันสุขภำพแห่งชำติกำหนด
Q10 ยังมีทรัพยำกรและช่องทำงที่สำมำรขอควำมช่วยเหลืออื่นอีกหรือไม่?
A10 ปัจจุบันไต้หวันนอกจำกมีสถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี
( HIV) และกอง ( ส ำนักงำน)
สำธำรณสุขแต่ละเทศบำลหรือเขตแล้วยังมีองค์กรภำคเอกชน
( เช่นมูลนิธิไต้หวันเอดส์, สมำคมไต้หวันลูเดอร์เป็นต้น
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 4) ด ำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือ อำทิเช่น
กำรเผยแพร่ควำมรู้ดำ้ นสุขอนำมัย กำรตรวจคัดกรอง
กำรให้คำปรึกษำและกำรแนะนำเฉพำะบุคคลเกี่ยวกับโรคไวรัสเอชไอวี
นอกจำกนีย
้ ังมีทรัพยำกรอื่นเช่น
ศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชนเพศทำงเลือกเป็นต้น ( ตำมเอกสำรแนบท้ำย 5)
ให้บริกำรและให้คำปรึกษำ
ท่ำนสำมำรขอควำมช่วยเหลือจำกแหล่งที่อยู่ใกล้เคียงได้
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคไวรัสเอชไอวีเพิ่มเติม
สำมำรถเข้ำไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและสวั
Q11 กรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรมีสำยด่วนบริกำรปรึกษำฟ
สดิกำรหรือโทรสอบถำมได้ที่ 1922
หรือไม่?
A11 กรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรมีสำยด่วนบริกำรฟรีตลอด
24 ชั่วโมง หำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดต่อ
สำมำรถโทรสำยด่วนแจ้งสถำนกำรณ์โรคและควำมห่วงใยได้ที่เบอร์ 1922
III. รำยละเอียดกำรเผยแพร่ควำมรู้สุขอนำมัยโรคเอดส์
Q12 โรคเอดส์คืออะไร?
A12 โรคเอดส์หรือโรคภูมิคม
ุ้ กันบกพร่อง
8

เป็นโรคที่เกิดจำกกำรโจมตีของเชื้อไวรัสเอชไอวี（HIV）
ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยมนุษย์
คนที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมักจะไม่มีอำกำรของโรคทันที
อำกำรเริ่มแรกของกำรติดเชื้อจะคล้ำยกับกำรเป็นหวัด
แต่เชื้อไวรัสนี้สำมำรถขยำยพันธุ์ในร่ำงกำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้ผู้ติดเชื้อค่อย ๆ สู ญ เสียภูมิคุ้มกันและถึงขั้นเสียชีวิตได้ในทีส
่ ุด
Q13 ช่องทำงในกำรติดต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี（HIV）คือ?
A13 เชื้อไวรัสเอชไอวี（HIV）
เกิดกำรติดต่อจำกกำรแลกเปลี่ยนเลือดและของเหลวของร่ำงกำย
เนื่องจำกกำรติดต่อของเชื้อไวรัสเอชไอวีมช
ี ่องทำงเฉพำะ
ดังนั้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน/นักเรียนตำมปกติจะไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเ
ชื้อ ช่ องทำงกำรติดต่อมีดังนี้
(1). ติดต่อโดยกำรมีเพศสัมพันธ์ กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
( ไม่มีคู่นอนประจำคนเดียว)
ไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นตลอดเวลำที่มีเพศสัมพันธ์ )
(2). ติดต่อทำงเลือด
ใช้อุปกรณ์ทีมีควำมแหลมคมร่วมกับผูต
้ ิดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี（HIV）
เช่นอุปกรณ์เข็มฉีดยำ ( หั ว เข็ม กระบอกฉีดยำ ของเหลวเจือจำง)
หรือมีดโกนหนวด แปรงสีฟันเป็นต้น
(3). กำรติดเชื้อผ่ำนแนวดิง่ มำรดำที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
อำจถ่ำยทอดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
ให้กับทำรกแรกเกิดโดยผ่ำนขั้นตอนกำรตัง้ ครรภ์
กำรคลอดและให้นมลูกโดยตรงได้
Q14 อำกำรของโรคเอดส์คอ
ื ?
A14 ระยะเริ่มต้นของติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี ( HIV) บำงรำยอำจไม่แสดงอำกำรใด
บำงรำยจะแสดงอำกำรระยะต้นในหลำยสัปดำห์หรือ 1-2
เดือนหลังกำรติดเชื้อ เช่น เป็นไข้ ปวดหัว
ผิวมีผื่นขึ้นหรือต่อมน้ำเหลืองบวมเป็นต้น
โดยปกติจะหำยภำยในเวลำ 1-2 สัปดำห์ มักถูกวินิจฉัยผิดพลำดได้ง่ำย
อำกำรที่เกี่ยวกับโรคเอชไอวีสลับสับซ้อนมำก
อำกำรที่เกิดทัว
่ ร่ำงกำยเช่นน้ำหนักลดลง เบื่ออำหำร
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ผิวหนังมักมีผื่นอย่ำงต่อเนื่อง
Q15 หลังติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
แล้วจะเกิดโรคและเสียชีวต
ิ อย่ำงรวดเร็วใช่หรือไม่?
A15 คนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำเมื่อติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV) แล้ว
จะมีอำกำรหนักขึ้นจนกลำยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) อย่ ำงรวดเร็ว
แต่ใช่ว่ำผู้ทต
่ี ิดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV) จ ะป่วยเป็นโรคเอดส์
(AIDS)ทุกรำยไปปัจจุบันมีกำรพัฒนำยำที่มค
ี ุณภำพดี
สำมำรถควบคุมปริมำณเชื้อไวรัสในร่ำงกำยผู้ป่วยได้แล้ว
ทำให้ผู้ป่วยมีชีวต
ิ ได้อย่ำงแข็งแรงกว่ำ ดั งนั้นหำกติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
จริง หลังทรำบว่ำติดเชื้อก็ไม่ต้องตื่นตกใจ
ควรขอรับกำรรักษำระยะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริม
่
พร้อมทั้งทำนยำเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่องก็สำมำรถมีคุณภำพชีวิตเช่นเดียวกับ
คนที
ติดเชื้อได้ำเงชำติ
ช่นเดีท
ยวกั
Q16 ส
ำหรั่ไบม่แรงงำนต่
ี่ติดน
เชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
จำเป็นต้องวำงแผนกำรใช้ชว
ี ิตพิเศษอีกต่ำงหำกหรือไม่?
A16 กำรใช้ชว
ี ิตของแรงงำนต่ำงชำติที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV)
ในไต้หวันควรเหมือนกับคนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องวำงแผนแตกต่ำงเป็นพิเศษ
แต่ต้องทำนยำตำมเวลำและมีควำมกระตือรือร้นในกำรรับกำรรักษำ
Q17 หำกสงสัยเกิดเหตุติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV) ( เช่นสัมผัสเลือดเป็นต้น )
ควรทำอย่ำงไร?
A17 หำกเกิดสถำนกำรณ์เช่นนี้
ซึ่งไม่รว
ู้ ่ำมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อมำกน้อยเพียงใด
สำมำรถโทรปรึกษำสำยด่วน 1922
ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรก่อน
และควรรีบไปโรงพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี ( HIV)
หลังกำรสัมผัส ให้แพทย์เป็นผู้ประเมินสถำนกำรณ์
วินิจฉัยว่ำจำเป็นต้องให้ยำป้องกันกำรติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี ( HIV) หรือไม่
Q18 หำกสงสัยตัวเองติดเชือ
้ ไวรัสเอชไอวี ( HIV) แล้ ว ควรทำอย่ำงไร?
A18 ท่ำนสำมำรถขอรับบริกำรจำกศูนย์กำรตรวจคัดครองที่มีอยู่ทั่วไต้หวัน
ในกำรตรวจสอบและปรึกษำได้ ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมีดังต่อไปนี:้
(1). กำรตรวจคัดกรองแบบไม่เปิดเผยชื่อ
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เพื่อเป็นกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ปัจจุบันมีหลำยโรงพยำบำลที่จัดให้มีบริกำรตรวจคัดกรองแบบไม่เปิดเผย
ชื่อ ในจำนวนนี้มีบำงโรงพยำบำลเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำได้
ประชำชนสำมำรถอำศัยเว็บไซต์ปรึกษำแบบไม่เปิดเผยชื่อ
(http://hiva.cdc.gov.tw/)
เพื่อประเมินควำมเสีย
่ งต่อกำรติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ( HIV) แล้ ว
ไม่ต้องทำกำรลงทะเบียน ทั้ งไม่ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ
ก็สำมำรถลิงค์กับโรงพยำบำลเหล่ำนี้เพื่อทำกำรนัดล่วงหน้ำออนไลน์ได้
(2). กอง (สำนักงำน)สำธำรณสุขแต่ละเทศบำลหรือเขต
ศูนย์บริกำรสุขภำพเพศทำงเลือกองค์กรภำคเอกชน
( เช่นมูลนิธิไต้หวันเอดส์, สมำคมสำยด่วนเพศทำงเลือกไต้หวัน,
สมำคมไต้หวันลูเดอร์ ) เป็ นต้น ก็ มีบริกำรตรวจคัดกรองฟรีเช่นเดียวกัน
Q19 ภำยใต้สถำนกำรณ์ใดที่จำเป็นต้องทำกำรตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี
( HIV)?
A19 หำกเคยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
( เช่นกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย )
ฯลฯ ควรต้องรับกำรตรวจคัดกรอง ส ำหรับผู้ที่มีคู่นอนหลำยคน
เปลี่ยนคู่นอนในกำรมีเพศสัมพันธ์บ่อย
กำรมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยร่วมกับกำรใช้ยำหรือแอลกอฮอล์เป็นต้น
ควรตรวจอย่ำงน้อยทุกหกเดือนต่อครั้ง
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เอกสำรแนบท้ำย 1 หน่วยงำนแรงงำนเทศบำลและเขต
ชือ
่

โทรศัพท์

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติกรุงไทเป

02-25502151

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำตินครเกำสง

07-8117543

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำตินครนิวไทเป
ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำตินครเถำหยวน

02-89659091, 0289651044
03-3344087, 033341728

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเมืองซินจู๋

03-5320674

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตซินจู๋

03-5520648

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตเหมียวลี่

037-559058, 037370448

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำตินครไทจง

04-22289111

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตหนำนโถว

049-2238670

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตหยุนหลิน

04-7297226, 047297228
05-5338086, 055338087

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตเจียอี้

05-3621289

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเมืองเจียอี้

05-2162633

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำตินครไถหนำน

06-2951052, 062991111

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตผิงตง

08-7510894

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเมือง จี ห ลง

02-24278683,
02-24201122 Ext.
2207, 2208

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขต

03-9254040

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตจำงฮั่ว

อี๋ หลำน

06-6328407

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตฮัวเหลียน

038-239007, 038220931, 038-232582

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตไถตง

089-328254 Ext. 369

ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตเผิงหู

06-9267248

ศูนย์บริกำรตรวจสอบและให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขต จิ นเหมิน 082-373291
ศูนย์บริกำรตรวจสอบและให้คำปรึกษำแรงงำนต่ำงชำติเขตเหลียนเจีย 0836-25022 Ext.308
ง
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เอกสำรแนบท้ำย 2
สถำนพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเชือ
้ ไวรัสภูมค
ิ ม
ุ้ กันบกพร่องและ
ตัง้ อยูใ
่ นเ

งและร้ำนยำเป้ำหมำย
ชือ
่ สถำนพยำบำล

ขต

โรงพยำบำลเครือเทศบำลกรุงไทเป (เขตจงเซี่ยว , เขตหยำงหมิง , เขตเหรินอ้ำย , เขตเหอผิงและ
เขตคุนหมิง )
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติไต้หวัน (ไถต้ำ )
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึกไทเป (หรงจ่ง )
หน่วยบริกำรรักษำพยำบำลสำหรับประชำชนโรงพยำบำลสำมเหล่ำทัพ (ซันจ่ง )
โรงพยำบำลมหำวิยำลัยกำรแพทย์ไทเป (เป่ยอี )
กรุงไทเป

โรงพยำบำลเทศบำลกรุงไทเปวั่นฟัง -บริหำรโดยมหำวิทยำลัยกำรแพทย์ไทเป
โรงพยำบำลมูลนิธิซินกวงอู๋โห่ซอ
ื แมมโมเรียล
โรงพยำบำลคริสเตียนแมคเคย์แมมโมเรียล
โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงไทเป
โรงพยำบำลคำร์เธ่ย์
ร้ำนยำเอินเตี่ยน71
ร้ำนยำรื่อเซินเหรินเหวิน
โรงพยำบำลคริสเตียนแมคเคย์แมมโมเรียลสำขำตั้นสุ่ย
โรงพยำบำลฟำร์อส
ี เทรินแมมโมเรียล (หย่ำตง)ในเครือมูลนิธิสวีหยวนจือ
้
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรซวงเหอ (จัดสร้ำงและบริหำรโดยโรงพยำบ
ำลมหำวิทยำลัยกำรแพทย์ไทเป)
โรงพยำบำลมูลนิธิพุทธฉือจี้ไทเป
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติไต้หวัน (ไถต้ำ )สำขำจินซัน

นครนิวไท
เป

โรงพยำบำลมูลนิธิคำร์ดินัลเทียน (เกิงซิน )
คลินิกจำงปี้เจิ้ง
ร้ำนยำเสวียฝู่
ร้ำนยำประกันสุขภำพจือต๋ำ
ร้ำนยำหวงอี๋
ร้ำนยำเทียนเหวิน
ร้ำนยำเทียนคังปำหลี

เมืองจีหล
ง
เขตอีห
๋ ลัน

โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงจีหลง
ร้ำนยำเทียนคังซินฟง
โรงพยำบำลคำมิลเลี่ยนเซนต์แมรี่หลอตง
โรงยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติหยำงหมิง
13

ตัง้ อยูใ
่ นเ

ชือ
่ สถำนพยำบำล

ขต
โรงยำบำลมูลนิธห
ิ ลอสวี่หลอตงโป๋อ้ำย
ร้ำนยำหุ้ยเติง
เขตจินเห
มิน

โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรจินเหมิน
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเถำหยวน
โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงหลินโข่ว
สถำนดูแลพักฟื้นเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเถำหยวน

นครเถำห
ยวน

โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเถำหยวนสำขำซินอู
ร้ำนยำเย่วเย่ำฟัง
ร้ำนยำหลงเฉิง
ร้ำนยำเถำหยวนซง
ร้ำนยำโส่วเต๋อ
ร้ำนยำเจียเจียเหลียนเหอ
โรงพยำบำลคริสเตียนแมคเคย์แมมโมเรียลสำขำซินจู๋
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติไต้หวัน (ไถต้ำ )สำขำซินจู๋

เมืองซินจู

ร้ำนยำหลุนหยำง
ร้ำนยำซิ่นฟัง
ร้ำนยำหลุนโจว
ร้ำนยำฝำหม่ำซือ
่

เขตซินจู๋
เขตเหมีย
วลี่

โรงพยำบำลตงหยวน
ร้ำนยำเจิ้งเคอ
โรงพยำบำลมูลนิธเิ หว่ยกงแมมโมเรียล
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก (หรงจ่ง )ไทจง
โรงพยำบำลมูลนิธห
ิ ลินซิน
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรไถจง
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรฟงหยวน

นครไถจง

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยกำรแพทย์แผนจีน (จงอีต้ำ )
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยจงซำน (จงซันอีต้ำ )
โรงพยำบำลเฉิงชิงสำขำจงกั่ง
โรงพยำบำลถงไถจงเมโทรฮำร์เบอร์
โรงพยำบำลมูลนิธิพุทธฉือจี้ไถจง
โรงพยำบำลมูลนิธิกวงเถียนเจเนอรัล
14

ตัง้ อยูใ
่ นเ

ชือ
่ สถำนพยำบำล

ขต
ร้ำนยำซินเหม่ยรือ
่
ร้ำนยำเหม่ยรือ
่
ร้ำนยำเจี่ยซั่ง
ร้ำนยำจิว
่ อวี้
ร้ำนยำหยวนหลง
ร้ำนขำยยำเฉิงกวงเหรินเหวิน

โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรจำงฮัว
่
โรงพยำบำลมูลนิธิจำงฮัว
่ คริสเตียน
โรงพยำบำลมูลนิธิจำงฮัว
่ คริสเตียนหยวนหลิน
โรงพยำบำลมูลนิธิซว
ิ่ ฉวนแมมโมเรียล
โรงพยำบำลมูลนิธิซว
ิ่ ฉวนแมมโมเรียลจำงปิน
เขตจำงฮั่
ว

ร้ำนยำเหล่ำซิ่นเหอ
ร้ำนยำเซินกั่ง
ร้ำนยำก่วงเซิง
ร้ำนยำรื่อซิ่นสำขำหยวนหลิน
ร้ำนยำเฉียงเซิง
ร้ำนยำหย่งคัง
ร้ำนยำเปยโถวเมำโถวอิง
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรหนันโถว
สถำนดูแลพักฟื้นเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเฉ่ำถุน
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก (หรงจ่ง )ไทจงสำขำผู่หลี่
โรงพยำบำลคริสเตียนผูห
่ ลี่

เขตหนันโ
ถว

โรงพยำบำลซิว
่ ฉวนจู๋ซัน
ร้ำนยำจูซ
๋ ันฝูหลุน
ร้ำนยำหู่ซำน
ร้ำนยำเจี้ยนไถ้
ร้ำนยำเจียเหอ
ร้ำนยำหงชำง
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติไต้หวัน (ไถต้ำ )สำขำหยุนหลิน

เขตหยุนห
ลิน

โรงพยำบำลมูลนิธเิ ซนต์โจเซฟ
โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงหยุนหลิน
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเฉิงต้ำสำขำโต่วลิ่ว
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ตัง้ อยูใ
่ นเ

ชือ
่ สถำนพยำบำล

ขต
ร้ำนยำซินเซิงซง
เมืองเจียอี้

โรงพยำบำลมูลนิธิกำรแพทย์ไต้เต๋อเซินเจียอี้คริสเตียน
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึกไถจง (หรงจ่ง )สำขำเจียอี้
โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงเจียอี้
โรงพยำบำลมูลนิธิพุทธฉือจี้ตำ้ หลิน

เขตเจียอี้

ร้ำนยำโป๋เซิ่ง
ร้ำนขำยยำเหลียงซิ่น
ร้ำนยำเจิ้งเหริน
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งชำติเฉิงกง

นครไถห
นัน

โรงพยำบำลมูลนิธิฉเี หม่ย
สถำนดูแลพักฟื้นเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเจียหนัน
ร้ำนยำเย่ำเซิน
ร้ำนยำต้ำอัน
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก (หรงจ่ง )เกำสง
โรงพยำบำลมูลนิธอ
ิ ี้ต้ำ
โรงพยำบำลมูลนิธิมหำวิทยำลัยกำรแพทย์เกำสงจงเหอแมมโมเรียล
โรงพยำบำลเครือนครเกำสงต้ำถง (ดำเนินกำรโดยโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยกำรแพทย์เกำสงจงเ
หอแมมโมเรียล)
โรงพยำบำลมูลนิธิฉำงเกิงเกำสง
โรงพยำบำลเครือนครเกำสงเสี่ยวกั่ง (บริหำรงำนโดยโรงพยำบำลมูลนิธิมหำวิทยำลัยกำรแพทย์เ

นครเกำส
ง

กำสง)
โรงพยำบำลเครือนครเกำสงหมินเซิง
หน่วยบริกำรรักษำพยำบำลสำหรับประชำชนโรงพยำบำลทหำรเกำสงสำขำโจ่อิ๋ง
โรงพยำบำลมูลนิธห
ิ ร่วน
โรงพยำบำลเจีย
้ นเหริน
ร้ำนยำเหรินเหอ
ร้ำนยำเภสัชกรประกันสุขภำพซั่งติ่ง
ร้ำนยำอันคัง

เขตเผิงหู

หน่วยบริกำรรักษำพยำบำลสำหรับประชำชนโรงพยำบำลสำมเหล่ำทัพ (ซันจ่ง )สำขำเผิงหู
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรเผิงหู
โรงพยำบำลมูลนิธิคริสเตียนผิงจี

เขตผิงตง

โรงพยำบำลมูลนิธอ
ิ ันไถ้
โรงพยำบำลเครือกระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรผิงตง
16

ตัง้ อยูใ
่ นเ

ชือ
่ สถำนพยำบำล

ขต
ร้ำนยำเจียอัน
ร้ำนยำเหรินเหอ
เขตฮัวเห
ลียน
เขตผิงตง

โรงพยำบำลมูลนิธิพุทธฉือจีฮ
้ ว
ั เหลียน
โรงพยำบำลเมนโนไนท์คริสเตียนไต้หวัน
โรงพยำบำลคริสเตียนแมคเคย์แมมโมเรียลไถตง
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก (หรงจ่ง )สำขำไถตง
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เอกสำรแนบท้ำย 3 กองสำธำรณสุขท้องที่
ชื่อหน่วยงำนสำธำรณสุข

โทรศัพท์

กองสำธำรณสุขเทศบำลเมืองจีหลง

02-24230181

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตอี๋หลัน

03-9356519

กองสำธำรณสุขเทศบำลกรุงไทเป

02-23759800

กองสำธำรณสุขเทศบำลนครนิวไทเป

02-22577155

กองสำธำรณสุขเทศบำลนครเถำหยวน

03-3340935

กองสำธำรณสุขเทศบำลเมืองซินจู๋

03-5723515

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตซินจู๋

03-5518160

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตเหมียวลี่

037-338250

กองสำธำรณสุขเทศบำลนครไทจง

04-25265394

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตจำงฮั่ว

047-115141

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตหนันโถว

049-2222473

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตหยุนหลิน

05-5373488

กองสำธำรณสุขเทศบำลเมืองเจียอี้

05-2338066

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตเจียอี้

05-3620600

กองสำธำรณสุขเทศบำลนครไถหนำน

06-2679751

กองสำธำรณสุขเทศบำลนครเกำสง

07-7134000

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตผิงตง

08-7379006

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตฮัวเหลียน

03-8227141

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตไถตง

089-331171

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตเผิงหู

06-9270508

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตจินเหมิน

082-330751

กองสำธำรณสุขเทศบำลเขตเหลียนเจียง

0836-22095
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เอกสำรแนบท้ำย 4 องค์กรโรคเอดส์ภำคเอกชนไต้หวัน
ชือ
่

เว็บไซต์

สมำคมฮำร์โมนีโฮม

http://www.hhat.org/

มูลนิธิสวัสดิกำรสังคมอ้ำยฉือกรุงไทเป

http://www.aidscare.org.tw/

สมำคมไต้หวันลูเดอร์

http://www.lourdes.org.tw/index.asp

มูลนิธิไต้หวันเอดส์

http://www.taiwanaids.org.tw/

สมำคมเวชศำสตร์ป้องกันไต้หวัน

http://www.aids.org.tw/

สมำคมพัฒนำสิทธิประโยชน์ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีสำธำรณรัฐจี http://praatw.org/
น
สมำคมโรคเอดส์
ไต้หวัน

http://www.aids-care.org.tw/

สมำคมเอดส์แคร์สำธำรณัฐจีน

http://w3.csmu.edu.tw/~aidscare/

สมำคมเลิฟแอนด์โฮปไต้หวัน

http://www.lovehope.org/

สมำพันธ์เวิลด์แฮปปี้ไต้หวัน

http://www.hiv.org.tw/hiv/

มูลนิธิกำรแพทย์ซิ่งหลิง

http://www.sexedu.org.tw/

มูลนิธิป้องกันโรคเอดส์เพื่อบุคคลำกรทำงแพทย์

http://www.napf.org.tw/

สมำคมพยำบำลโรคเอดส์ไต้หวัน

http://www.tananurse.org.tw/index.php

สมำคมสำยด่วนเพศทำงเลือกไต้หวัน

https://hotline.org.tw/

สมำคมนักสังคมสงเครำะห์สำธำรณรัฐจีน

http://www.nusw.org.tw/

ชมรมเภสัชกรรุ่นใหม่ไต้หวัน

http://typg.org.tw/

สมำคมกำรติดเชื้อเอชไอวีไต้หวัน

https://hiv-story.org/

สมำคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภำพโลกไต้หวัน

https://wfwp.eoffering.org.tw/

สมำคมควำมรู้ใหม่เอชไอวีไต้หวัน

https://knowhiv.org/

สมำคมเอดส์แคร์ไต้หวัน

http://aids-tw.org/

สมำคมพัฒนำและวิจัยสุขภำพกำยใจจงหัว

http://mentalghouse.org/healthpromoti

สมำคมเอดส์แคร์ซินจือเขตจำงฮั่ว

https://www.sinzi-aids.org.tw/index.htm

สมำคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งสำธำรณัฐจีน

https://gstaiwan.org/
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เอกสำรแนบท้ำย 5 ศูนย์บริกำรสุขภำพเพศทำงเลือกชุมชน
ชือ
่ ศูนย์เพศทำงเลือก
(LGBT)
ศูนย์สุขภำพวัฒนธรรมเรนโบ
เควียร์
ว์
ทูเก็ตเตอร์เกย์
กิสนีแลนด์

ทีอ
่ ยู่

โทรศัพท์

9F.-4, No. 70, Sec. 2, Roosevelt Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
(R.O.C.)
5F., No. 100, Kunming St., Wanhua Dist.,
Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)
2F., No. 27, Ln. 10, Chengdu Rd., Wanhua
Dist., Taipei City 108, Taiwan (R.O.C.)
( ชั้ น 2

GDi ไถจง

5F.,
No.
Sec.ำนใต้
2, Minsheng
Rd.,
ร้ำนเบี
ยร์บ250,
ำร์ลำนด้
ตึกแดงซีเหมิ
น)
Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan
(R.O.C.)
9F., No. 192-1, Yingshi Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
( ชั้ น 9 กองสำธำรณสุข)
No. 287, Sec. 2, Nuzhong Rd., Yilan City,
Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.)
5F., No. 164, Sec. 2, Anle Rd., Anle Dist.,
Keelung City 204, Taiwan (R.O.C.)
( ชั้ น 5 ตึ ก ที่ทำกำรอันเล่อ )
5F.-7, No. 70, Fuxing Rd., Taoyuan Dist.,
Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)
6F., No. 25, Minzu Rd., East Dist., Hsinchu
City 300, Taiwan (R.O.C.)
No. 3, Jixian St., North Dist., Hsinchu City
300, Taiwan (R.O.C.)
No. 373, Guanghua Rd., Dazhuang Vil.,
Houlong Township, Miaoli County 356,
Taiwan (R.O.C.)
8F., No. 28, Jinxin St., North Dist.,
Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)

ปรำสำทเรนโบว์

No. 136, Zhongxing Rd., Fengyuan Dist.,
Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)

ศูนย์ชุมชนเกย์ไทเป

ลักกี้บัสเลขที่ 192-1
บ้ำนเสี่ยวเถำอี๋หลัน
LGBTจีหลง
TYGเฮำส์
กิสนีแลนด์
เรนโบว์ซินจู๋
เรนโบว์เหมียวลี่

อัศจรรย์แห่งเรนโบว์
จื้อถงเต้ำเหอ
เวิร์คชอพเรนโบว์หยุนหลิน

No. 162, Sec. 2, Zhongshan Rd., Changhua
City, Changhua County 500, Taiwan
(R.O.C.)
No. 6, Fuxing Rd., Nantou City, Nantou
County 540, Taiwan (R.O.C.)
No. 75, Gongyuan Rd., Zhenxi Vil., Douliu
City, Yunlin County 640, Taiwan (R.O.C.)
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0223920010
0223703738
0223611069
0222505110
0800-001069
039356519
0224315016
0920696610
035237969
035249596
037722630
0422266910
0425265394
Ext. 6910
047114560
0492220740
055322226
055345140

ฉีฉิงเทียนตี้
กิสนีแลนด์ เจียอี้
ถนนเรนโบว์ใต้เลขที่ 6
ศูนย์เควียร์ซันไชน์
พันธมิตรเรนโบว์
ศูนย์สุขภำพผิงสุ่ยเซียงฝง
ศูนย์สุขภำพทำนตะวัน(G &
Q)

No. 1, Deming Rd., West Dist., Chiayi City
601, Taiwan (R.O.C.) ( ชั้ น 1
No.
7-2, Wenhua
กองสำธำรณสุ
ข ) Rd., Zhongle Vil.，
Minxiong Township, Chiayi County 621,
Taiwan (R.O.C.)
3F., No. 6, Nanhe Rd., South Dist., Tainan
City 702, Taiwan (R.O.C.)
2F., No. 120, Henan 1st Rd., Xinxing Dist.,
Kaohsiung City 800, Taiwan (R.O.C.)
No. 132-1, Kaixuan 2nd Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
2F., No. 272, Ziyou Rd., Pingtung City,
Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)
No. 257, Xueren Rd., Neipu Township,
Pingtung County 912, Taiwan (R.O.C.)

052341150
052266910
062631841
072351010
077134000
Ext. 1349,
1347
087379006
087786950
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