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外籍勞工健康檢查問答輯 

ถาม-ตอบ การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาต ิ

2017年5月15日修訂 

ปรับปรุงเมือวันท ี15 พฤษภาคม  ค.ศ.2017 

外籍勞工健康檢查主要相關法規為就業服務法(最新修訂日期為2016年11月

3日，以下簡稱本法)及受聘僱外國人健康檢查管理辦法(最新修訂日期為

2017年5月5日，以下簡稱本辦法)。 

ข้อกําหนดทีสําคัญด้านการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติอยู ่ภายใต้กฎหมายการจ้างงาน(ปรับปรุงล่าสุดเมือวันท ี  

พฤศจิกายน ค.ศ.  ต่อไปนีจะใช้เรียกว่า(กฏหมายนี)) และระเบียบบริหารด้านการตรวจสุขภาพลูกจ้างแรงงานต่างชาติ 

(ปรับปรุงล่าสุดเมือวันท ี  พฤษภาคม ค.ศ.  ต่อไปนีใช้นามว่า (ระเบียบนี)  

常見問題 頁碼 

Q1 
外籍勞工來臺前健康檢查規定及項目為何？ 

กฎเกณฑ์และรายละเอียดการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางมาไต้หวันเป็นเช่นไร? 
4 

Q2 
外籍勞工來臺後健康檢查規定及項目為何？ 

กฎเกณฑ์และรายละเอียดการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติหลังเดินทางมาถึงไต้หวันเป็นเช่นไร? 
4 

Q3 

外籍勞工定期健檢訂有滿6個月、18個月及30個月之日「前

後30日」之緩衝時間， 如新聘僱許可生效日落在緩衝時間
內，但目前仍處於舊聘僱許可函之聘僱許可期間，是否需辦

理依舊聘僱許可生效日(即工作起始日)起計之該次定期健

檢？ 
ข้อกําหนดการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างชาติ ต้องตรวจสุขภาพเมือทํางานครบ 6 เดือน 18 

เดือนและ30 เดือน 「ต้องตรวจสุขภาพภายในก่อนหรือหลัง  วันทีกําหนด」

หากแรงงานต่างชาติได้รับอนุมัติต่อสัญญาก่อนทํางานครบสัญญาจ้างเดิม 

และเป็นช่วงเวลาคาบเกียวภายในก่อนหรือหลัง  วันทีกําหนด 

ต้องทําการตรวจสุขภาพตามระเบียบเหมือนการตรวจสุขภาพรอบแรกหรือไม่? 

6 

Q4 
本辦法第11條第1項「第二類外國人轉換雇主或工作，或其
他依本法重新核發聘僱許可，已逾一年未接受健康檢查者，

7 



 2 

雇主應自聘僱許可生效日之次日起7日內，安排其至指定醫

院接受健康檢查(補充健檢)」之執行方式？ 

กฎหมายมาตรา 11 วรรค1(แรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างหรือเปลียนงานใหม่ 

หรือได้รับอนุญาตจ้างงานรอบใหม่ หากเมือเกิน1ปีแล้วยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ 

นายจ้างใหม่ต้องพาแรงงานต่างชาติไปรับการตรวจสุขภาพ(ตรวจสุขภาพเพิมเติม)จากโรงพยาบาลที

กําหนดภายใน7วันแรกของการจ้างงานหรืออย่างไร? 

Q5 

本辦法第11條第3項「自聘僱許可生效日起滿6個月之日與最
近一次接受健康檢查日間隔未滿5個月者，免辦理該次6個月

定期健檢」之認定原則？ 

กฎหมายมาตรา  วรรค 3(เมือครบ6เดือนนับตังแต่วันทีการจ้างงานได้เริมขึน 

โดยทีห่างจากการตรวจสุขภาพครังล่าสุดไม่ถึง5เดือนให้ยึดถือว่าไม่ต้องเข้ารับตรวจสุขภาพประจํา6เดื

อนหรืออย่างไร? 

8 

Q6 

本辦法於2017年5月7日修正生效，導致部份外籍勞工未能於
法定期限內辦理定期健檢之因應措施？ 

(ระเบียบนี)ได้ปรับปรุงเพิมเติมและเริมมีผลเมือวันที7พฤษภาคม ค.ศ.2017 

ทําให้แรงงานต่างชาติบางส่วนเข้ารับการตรวจสุขภาพไม่ทันตามในระยะเวลาทีกําหนด 

ควรทําอย่างไร? 

9 

Q7 

外籍勞工來臺後健康檢查證明及後續複檢或治療相關之診斷

證明書應送交何單位？ 

เมือแรงงานต่างชาติเดินทางมาถึงไต้หวันแล้ว 

เอกสารการตรวจสุขภาพและเอกสารกรณีต้องมีการตรวจเพิมหรือเอกสารเข้ารับการรักษาทีเกียวข้อง 

ต้องยืนต่อหน่วยงานใด? 

9 

Q8 
外籍勞工健康檢查如有不合格項目，應如何處置？ 

หากผลตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติมีบางรายการไม่ผ่าน ควรทําอย่างไร? 
10 

Q9 
外籍勞工阿米巴性痢疾陽性個案，如何就醫治療？ 

แรงงานต่างชาติผลตรวจอะมิบาเป็นบวก ควรเข้ารับการรักษาอย่างไร? 
11 

Q10 

外籍勞工阿米巴性痢疾陽性個案，經治療後如何複檢？如何

辦理備查？ 

หากแรงงานต่างชาติติดเชืออะมีบา เมือได้รับการรักษาแล้วจะรับการบําบัดอย่างไร? 

ต้องดําเนินการรายงานผลอย่างไร? 

12 
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Q11 

外籍勞工確診為阿米巴性痢疾且遭受廢止聘僱許可，返國後

可再次來臺嗎？ 

หากแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบว่าติดเชืออะมีบาและจนถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 

เมือกลับประเทศแล้วสามารถเดินทางมาไต้หวันได้อีกหรือไม่? 

13 

Q12 

外籍勞工健檢之胸部 X 光肺結核檢查，合格與不合格的判定

基準為何？ 

  แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจเชือวัณโรค หลักเกณฑ์การตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านคืออะไร? 

13 

Q13 

外籍勞工於健康檢查或因病就醫後，確診為肺結核，雇主應

如何處理？  

แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจร่างกายหรือเข้ารับการรักษาวัณโรค 

เมือผลการตรวจลงความเห็นว่าเป็นวัณโรค นายจ้างต้องบริหารจัดการอย่างไร? 

14 

Q14 
外籍勞工肺結核或漢生病個案如何申請在臺治療？ 

หากแรงงานต่างชาติเป็นวัณโรคหรือโรคเรือน จะสามารถดําเนินการรักษาทีไต้หวันได้อย่างไร? 
15 

Q15 

外籍勞工確診為肺結核且遭受廢止聘僱許可，返國後可再次

來臺嗎？ 

หากแรงงานต่างชาติติดเชือวัณโรคจนถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 

เมือกลับประเทศแล้วสามารถเดินทางมาไต้หวันได้อีกหรือไม่? 

17 

Q16 
外籍勞工健檢之漢生病檢查相關規定為何？ 

หลักเกณฑ์เกียวกับการตรวจโรคเรือนสําหรับแรงงานต่างชาติเป็นเช่นไร? 
17 

Q17 
外籍勞工罹患哪些傳染病會廢止其聘僱許可？ 

โรคติดต่อใดบ้างเมือแรงงานต่างชาติเป็นแล้วจะถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน? 
18 

Q18 
外籍勞工罹患傳染病，雇主應如何安置該勞工? 
เมือแรงงานต่างชาติเป็นโรคติดต่อ นายจ้างควรทําอย่างไร? 

19 

 
第二類受聘僱外國人(外籍勞工)定期健檢時程規定 

กฎเกณฑ์ตรวจสุขภาพประจําสําหรับลูกจ้างชาวต่างชาติประเภท2 
20 
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Q1：外籍勞工來臺前健康檢查規定及項目為何？ 

Q1 : กฎเกณฑ์และรายละเอียดการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางมาไต้หวันเป็นเช่นไร? 

A： 

1. 外籍勞工申請入國簽證應檢具3個月內母國認可醫院核發之合格健康檢

查證明。 

เมือแรงงานต่างชาติยืนเรืองขอวีซ่าในประเทศของตนเพือเดินทางมาไต้หวันต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพภายใน3เ

ดือนตามโรงพยาบาลทีกําหนด 

2. 母國之認可醫院名單，公布於疾病管制署 http://www.cdc.gov.tw > 國際

旅遊與健康 > 外國人健檢 > 健檢醫院及指定機構 > 國外之認可醫院名

單。 

สามารถตรวจสอบรายชือโรงพยาบาลในประเทศทีทางไต้หวันยอมรับได้ทีเวปไซต์ของกรมควบคุมโรค  

http://www.cdc.gov.tw>การท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>การตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ>โรง

พยาบาลทีกําหนด>รายชือโรงพยาบาลทีสามารถรับบริการตรวจสุขภาพ 

3. 外籍勞工來臺前健康檢查項目： 

รายการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ ก่อนเดินทางมาไต้หวัน 

(1) 胸部 X光肺結核檢查 

ตรวจวัณโรคทีปอด 

(2) 梅毒血清檢查 
ตรวจซิฟิลิส เซรัม 

(3) 腸內寄生蟲糞便檢查 

ตรวจพยาธิในลําไส้ และอุจจาระ  

(4) 漢生病檢查 

ตรวจโรคเรือน 

(5) 麻疹及德國麻疹之抗體陽性檢驗報告或預防接種證明 
รายงานการตรวจโรคหัดและหัดเยอรมัน หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน 

 

Q2：外籍勞工來臺後健康檢查規定及項目為何？ 

Q2：กฎเกณฑ์และรายละเอียดการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติ หลังเดินทางมาถึงไต้หวันเป็นเช่นไร? 

A： 
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1. 外籍勞工應於來臺後「3個工作日內(以下簡稱入國三日健檢)」及「健

檢起計日滿6個月、18個月及30個月之日前後30日內(以下簡稱定期健

檢)」至指定醫院接受健康檢查 

แรงงานต่างชาติเมือถึงไต้หวันแล้วควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

[ภายใน3วันแรกของการทํางาน(ต่อไปนีจะใช้นามว่าตรวจสุขภาพ3วันหลังเข้าประเทศ)]และ[นับตังแต่วันตรวจสุข

ภาพครังแรกแล้วต้องรับการตรวจภายในก่อนและหลัง30วันทุกครังเมือทํางานครบ6เดือน 18เดือน 
และ30เดือน(ต่อไปนีจะใช้นามว่าตรวจสุขภาพประจํา] โดยต้องตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทีกําหนด 

2. 入國三日健檢因故未能依限辦理者，得於延長3個工作日內補行辦理；

定期健檢因故未能依限辦理者，得檢具相關文件報衛生局備查，並得

提前於7日內或事由消失後7日內辦理。 

หากมีความจําเป็นไม่สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ3วันหลังเข้าประเทศ สามารถยืดเวลาได้อีก3วัน 

สําหรับการตรวจสุขภาพประจําหากมีความจําเป็นไม่สามารถเข้ารับการตรวจโรคในระยะเวลาทีกําหนด 
ต้องยืนเอกสารแสดงสาเหตุทําเรืองล่าช้าเพือแจ้งกรมอนามัยและต้องเข้ารับการตรวจโรคภายในก่อนหรือหลัง7วันทียื

นเรือง 

3. 「定期健檢起計日」原則： 

หลักเกณฑ์[วันทีเริมนับการตรวจสุขภาพประจํา] 

(1) 聘僱許可函發文日期在2016年11月4日以前者，起計日為「入國日」。 

ใบอนุญาตทํางานทีอนุมัติก่อนวันที 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2016 ให้เริมนับตังแต่[วันเดินทางเข้าไต้หวัน] 
(2) 聘僱許可函發文日期在2016年11月5日以後者，起計日為「工作起

始日」。 

ใบอนุญาตทํางานทีอนุมัติหลังจากวันที5พฤศจิกายนค.ศ.2016 ให้เริมนับตังแต่[วันทีเริมทํางาน] 

4. 定期健檢之辦理期間，請至疾病管制署網(「http://www.cdc.gov.tw > 國

際旅遊與健康> 外國人健檢 > 受聘僱外國人健檢」或「縮網址：

https://goo.gl/8i9X7X」之「外籍勞工定期健康檢查日期查詢」介面，輸
入外勞之「定期健檢起計日」即可顯示工作滿6個月、18個月及30個月

之應辦理定期健檢期間。 

ช่วงเวลาดําเนินเรืองตรวจสุขภาพประจํา โปรดไปยังเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 

[http://www.cdc.gov.tw>ท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>ลูกจ้างต่างชาติตรวจสุขภาพ]หรือ[เว็บไซต์

ตรง: https://goo.gl/8i9X7X]เข้าสู่หน้าเว็บ[ตรวจสอบวันทีตรวจสุขภาพประจําของแรงงานต่างชาติ] 
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5. 國內之指定醫院名單，公布於疾病管制署 http://www.cdc.gov.tw > 國際

旅遊與健康 > 外國人健檢 > 健檢醫院及指定機構 > 國內之指定醫院名

單。 

รายชือโรงพยาบาลในไต้หวัน 

ประกาศโดยกรมควบคุมโรคhttp://www.cdc.gov.tw>ท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>ชาวต่างชาติตรว

จสุขภาพ>โรงพยาบาลทีกําหนด>รายชือโรงพยาบาลทียอมรับในประเทศ 
6. 外籍勞工來臺後健康檢查項目：  

รายการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติหลังเข้ามาไต้หวัน 

(1) 胸部 X光肺結核檢查 

ตรวจวัณโรคทีปอด 

(2) 梅毒血清檢查 

ตรวจซิฟิลิส เซรัม 
(3) 腸內寄生蟲糞便檢查 

ตรวจพยาธิในลําไส้ และอุจจาระ  
(4) 漢生病檢查 

ตรวจโรคเรือน 

(5) 印尼籍勞工入國三日健檢增列傷寒、副傷寒及桿菌性痢疾檢查 

แรงงานอินโดนีเซียเดินทางเข้าไต้หวันแล้วภายใน3วันแรก ต้องตรวจโรคเพิมเติม ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ 
พาราไทฟอยด์และ โรคบิดแบซิลารีย์ 

 

Q3：外籍勞工定期健檢訂有滿6個月、18個月及30個月之日「前後30日」

之緩衝時間，如新聘僱許可生效日落在緩衝時間內，但目前仍處於舊

聘僱許可函之聘僱許可期間，是否需辦理依舊聘僱許可生效日(即工

作起始日)起計之該次定期健檢？ 
Q3：ข้อกําหนดการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างชาติ ต้องตรวจสุขภาพเมือทํางานครบ 6 เดือน 18 เดือนและ30 เดือน 

「ต้องตรวจสุขภาพภายในก่อนหรือหลัง 30 วันทีกําหนด」

หากแรงงานต่างชาติได้รับอนุมัติต่อสัญญาก่อนทํางานครบสัญญาจ้างเดิม 

และเป็นช่วงเวลาคาบเกียวภายในก่อนหรือหลัง30วันทีกําหนด 

ต้องทําการตรวจสุขภาพตามระเบียบเหมือนการตรวจสุขภาพรอบแรกหรือไม่? 

A： 
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1. 是的，建議辦理該次定期健檢。 

ใช่แล้ว แนะนําให้รับการตรวจสุขภาพตามระเบียบทีกําหนด 

2. 若未辦理，該名外籍勞工新的聘僱許可之工作起始日距離前次健檢日
(包括入國三日健檢、定期健檢及補充健檢)已逾一年，新雇主應依本辦

法第11條第1項規定，於工作起始日之次日起7日內辦理補充健檢。辦

理補充健檢後，其後續應健檢時程為依新聘僱許可工作起始日起計之6
個月、18個月及30個月定期健檢。 

กรณีแรงงานต่างชาติยังไม่ถึงเวลารับตรวจสุขภาพ 

และเมือได้รับอนุมัติใบอนุญาตทํางานรอบใหม่ให้ถือนับวันเริมทํางานของแรงงานต่างชาติรายนีว่ามีระยะเวลาห่าง

จากการตรวจสุขภาพครังทีแล้วเกินมาแล้ว1ปี (ทังนีให้นับรวมถึงการตรวจสุขภาพภายใน3วันหลังเข้าไต้หวัน 

การตรวจสุขภาพประจําและการตรวจเพิม) นายจ้างรายใหม่ควรดําเนินเรืองตามกฎหมายมาตรา 11 วรรค1 

ทําเรืองการตรวจเพิมให้แรงงานต่างชาติเภายใน7วันโดยให้นับตังแต่วันเริมทํางานวันแรก เมือตรวจแล้ว 
ตารางเวลาการตรวจสุขภาพประจําของแรงงานรายนันจะเริมนับตังแต่วันทีได้รับใบอนุญาตทํางานไปจนครบ6เดือน 

18เดือน และ30เดือนตามลําดับ 

 

Q4：本辦法第11條第1項「第二類外國人轉換雇主或工作，或其他依本法

重新核發聘僱許可，已逾一年未接受健康檢查者，雇主應自聘僱許可

生效日之次日起7日內，安排其至指定醫院接受健康檢查(補充健檢)」
之執行方式？ 

Q4：กฎหมายมาตรา 11 วรรค1(แรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างหรือเปลียนงานใหม่ 

หรือได้รับอนุญาตจ้างงานรอบใหม่ หากเมือเกิน1ปีแล้วยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ 

นายจ้างต้องพาแรงงานต่างชาติไปรับการตรวจสุขภาพ(ตรวจสุขภาพเพิมเติม)จากโรงพยาบาลทีกําหนดภายใน7วั

นแรกของการจ้างงานหรืออย่างไร? 

A： 
1. 雇主(仲介)前往地方政府勞工行政主管機關辦理「雇主接續聘僱外國人

通報」時，應先行檢核所聘外籍勞工前次健檢日期，如該名外籍勞工

聘僱許可之工作起始日距離前次健檢日(包括入國三日健檢、定期健檢

及補充健檢)已逾一年，則雇主應依本辦法第11條第1項規定，於工作起

始日之次日起7日內辦理補充健檢。 

ก่อนทีนายจ้าง(บริษัทจัดหางาน)จะทําเรือง[แจ้งเรืองรับแรงงานต่างชาติ]ต่อกรมแรงงานท้องถิน 
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ควรตรวจสอบวันทีตรวจสุขภาพครังล่าสุดของแรงงานต่างชาติ 

และเมือได้รับอนุมัติใบอนุญาตทํางานรอบใหม่ให้ถือนับวันเริมทํางานของแรงงานต่างชาติรายนีว่ามีระยะเวลาห่าง

จากการตรวจสุขภาพครังทีแล้วเกินมาแล้ว1ปี (ทังนีให้นับรวมถึงการตรวจสุขภาพภายใน3วันหลังเข้าไต้หวัน 

การตรวจสุขภาพประจําและการตรวจเพิม) นายจ้างรายใหม่ควรดําเนินเรืองตามกฎหมายมาตรา 11 วรรค1 

ทําเรืองการตรวจเพิมให้แรงงานต่างชาติเภายใน7วันโดยให้นับตังแต่วันเริมทํางานวันแรก 

2. 依據本辦法第7條規定，入國三日健檢及定期健檢之健康檢查證明應送
交該名外籍勞工留存。請雇主(仲介)先向所聘外籍勞工確認其前次健檢

日期；如無法獲悉，可電洽地方政府衛生局或勞工行政主管機關協助

查詢。 

ตามระเบียบมาตรา7 
หลักฐานตรวจสุขภาพเมือเข้ามาไต้หวันภายใน3วันและหลักฐานตรวจสุขภาพประจําควรมอบให้แรงงานต่างชาตินัน

รับผิดชอบจัดเก็บเอง นายจ้าง(บริษัทจัดหางาน)ควรตรวจเช็ควันทีตรวจสุขภาพครังล่าสุดกับลูกจ้าง 
หากไม่ได้ความใดๆ สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังกรมอนามัยประจําท้องถินหรือ กรมแรงงาน 

3. 本辦法之補充健檢規定不溯及既往，自本辦法修正生效日(2017年5月7

日)起開始實施。 

ตาม(ระเบียบนี)การตรวจสุขภาพเพิมจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 

และเริมบังคับใช้ตามวันทีกําหนด(วันที7พฤษภาคม ค.ศ.2017)ตามกฎหมายมาตราได้ปรับปรุงล่าสุด 

 
Q5：本辦法第11條第3項「自聘僱許可生效日起滿6個月之日與最近一次接

受健康檢查日間隔未滿5個月者，免辦理該次6個月定期健檢」之認定

原則？ 

Q5：กฎหมายมาตรา 11 วรรค 3(เมือครบ6เดือนนับตังแต่วันทีการจ้างงานได้เริมขึน 

โดยทีห่างจากการตรวจสุขภาพครังล่าสุดไม่ถึง5เดือนให้ยึดถือว่าไม่ต้องเข้ารับตรวจสุขภาพประจํา6เดือนหรืออย่า

งไร? 
A： 

1. 「聘僱許可生效日」即「工作起始日」，部分未期滿轉換雇主之外籍勞
工原依「入國日」起計定期健檢，本辦法修正生效後，因其聘僱許可

函發文日期在2016年11月5日以後，須改依「工作起始日」起計定期健

檢，為避免其於短時間內重複接受健康檢查致增加其負擔，遂新增本

項規定。 



 9 

[วันทีการว่าจ้างได้เริมขึน]หรือ[วันทีเริมทํางาน] 

แรงงานต่างชาติบางคนทีเปลียนนายจ้างโดยไม่ครบสัญญาให้นับวันตรวจสุขภาพจาก[วันทีเข้าประเทศ] 

เมือ(ระเบียบนี)ได้ปรับปรุงและเริมใช้แล้ว แต่สืบเนืองจากใบอนุญาตทํางานได้อนุมัติเมือหลังวันที5พฤศจิกายน 

ค.ศ.2016 ต้องเปลียนการนับวันทีเริมตรวจสุขภาพโดยนับจาก[วันแรกทีเริมทํางาน] 

เพือหลีกเลียงการเปลียนงานในระยะสันและแรงงานต่างชาติต้องรับภาระตรวจสุขภาพอยู ่บ่อยครัง 

จึงได้กําหนด(ระเบียบนี)ขึน 
2. 5個月回溯算法：月份減5，日期加1。若月份減5後該月份沒有相對應

之日期，則以該月份最後一天之隔日為準。 

範例：外籍勞工之工作起始日為2017年2月1日，其滿6個月之日為2017

年8月1日，如該名外籍勞工於2017年3月2日以後有定期健檢紀錄，則

免辦理本次6個月定期健檢。 

วิธีคํานวนการนับย้อนหลัง5เดือน : จํานวนเดือนลบด้วย5และจํานวนวันบวกด้วย1 
หากเมือคํานวนเดือนลบด้วย5แล้วในเดือนนันไม่มีวันรองรับ ให้ยึดใช้วันถัดไปของวันสินเดือนนัน 

เช่น: วันทีเริมทํางานของแรงงานต่างชาติคือวันท ี1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 วันทีทํางานครบ  6 เดือน คือวันท ี1 

สิงหาคมค.ศ.2017 หากแรงงานต่างชาติรายนีมีบันทึกรับการตรวจสุขภาพประจําหลังวันท ี2 มีนาคม ค.ศ. 

2017 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิยกเว้นตรวจสุขภาพประจําเมือทํางานครบ 6 เดือน 

 

Q6：本辦法於2017年5月7日修正生效，導致部份外籍勞工未能於法定期限
內辦理定期健檢之因應措施？ 

Q6：(ระเบียบนี)ได้ปรับปรุงเพิมเติมและเริมมีผลเมือวันท ี7 พฤษภาคม ค.ศ.2017 

ทําให้แรงงานต่างชาติบางส่วนเข้ารับการตรวจสุขภาพไม่ทันตามในระยะเวลาทีกําหนด  ควรทําอย่างไร? 

A：衛福部針對該類案件已提供60天緩衝期，請雇主於2017年7月4日 

       前安排所聘外勞接受定期健檢。 

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกําหนดให้มีเวลาผ่อนปรนได้ 60 วัน 
ขอให้นายจ้างนําแรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนวันท ี4 กรกฎาคม ค.ศ.2017 

 

Q7：外籍勞工來臺後健康檢查證明及後續複檢或治療相關之診斷證明書應

送交何單位？ 

Q7：เมือแรงงานต่างชาติเดินทางมาถึงไต้หวันแล้ว 

เอกสารการตรวจสุขภาพและเอกสารกรณีต้องมีการตรวจเพิมหรือเอกสารเข้ารับการรักษาทีเกียวข้อง 
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ต้องยืนต่อหน่วยงานใด? 

A： 

1. 健康檢查證明正本應送交該名外籍勞工留存。 

หลักฐานตรวจสุขภาพตัวจริงควรให้แรงงานต่างชาติเป็นผูเ้ก็บรักษาไว้ 

2. 入國三日健檢結果如有不合格項目或須進一步檢查者(例如：疑似肺結

核或漢生病個案須至指定機構複檢、梅毒陽性個案須取得完成治療證

明或寄生蟲陽性個案須治療後複檢等)，雇主於取得複檢診斷證明書或

完成治療證明後，須送勞動部勞動力發展署辦理備查。 

กรณีเข้ามาไต้หวันภายใน3วันแรกนันหากตรวจโรคไม่ผ่านหรือต้องเข้ารับการตรวจเพิมเติมใน(เช่น:มีลักษณะคล้ายกั

บการติดเชือวัณโรคหรือโรคเรือนต้องไปรับการตรวจยังหน่วยงานทีกําหนด 

โรคซิฟิลิสต้องได้รับหลักฐานยืนยันการรักษาอย่างครบถ้วน หรือ 

การตรวจเชือปริสิตหรือพยาธิต้องได้รับการรักษาและเข้ารับการบําบัดเพิมเติมเป็นต้น) 
เมือนายจ้างได้รับหลักฐานตรวจเพิมหรือการรักษาจนเสร็จสินอย่างครบถ้วนแล้ว 

ควรส่งข้อมูลให้แก่กรมพัฒนากําลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันเพือทําการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 

3. 定期健檢結果如有不合格項目或須進一步檢查者，雇主須於取得複檢
診斷證明書或完成治療證明之次日起15日內，將複檢診斷證明書(或完

成治療證明)及聘僱許可函送交衛生局備查。 

(การตรวจสุขภาพประจํา)หากมีการตรวจโรคไม่ผ่านหรือต้องเข้ารับการตรวจเพิมเติม 
หลังจากทีนายจ้างได้รับนําหลักฐานยืนยันผ่านการตรวจเพิมหรือรักษาหายแล้ว 

ต้องนําหลักฐานและหนังสืออนุญาตจ้างงานส่งไปยังกรมอนามัยภายใน15วัน 

 

Q8：外籍勞工健康檢查如有不合格項目，應如何處置？ 

Q8：หากผลตรวจสุขภาพของแรงงานต่างชาติมีบางรายการไม่ผ่าน ควรทําอย่างไร? 

A： 
1. 腸內寄生蟲陽性者(非屬痢疾阿米巴原蟲)，於收受健康檢查證明之次日

起65日內至指定醫院治療後取得複檢陰性之診斷證明書，依Q7辦理備

查。 

หากผลการตรวจโรคพบเชือปรสิต(พยาธิ)ในลําไส้ (ไม่ใช่เชือจําพวกอะมีบา) เมือได้รับใบตรวจโรคจากแพทย์แล้ว 

ภายใน 65 วันควรเข้ารับการบําบัดรักษาตามโรงพยาบาลทีกําหนด 

เมือผลการตรวจเป็นบวกpositiveแล้วจะได้รับใบผ่านการตรวจเชือปรสิต(พยาธิ) 
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จากนันให้ดําเนินการตามขันตอนของQ7 

2. 確診為痢疾阿米巴原蟲陽性者，於收受健康檢查證明之次日起65日內

至指定醫院治療後取得複檢3次均陰性之診斷證明書，依Q7辦理備查，

詳情請參考Q9~Q11。 

เมือผลตรวจแน่ชัดว่าติดเชืออะมีบา เมือได้รับใบตรวจโรคจากแพทย์แล้ว ภายใน 65 

วันควรเข้ารับการบําบัดรักษาตามโรงพยาบาลทีกําหนดและต้องได้รับผลการตรวจเป็นบวกpositiveผ่าน 3 ครัง  
จากนันให้ดําเนินการตามขันตอนของQ7  และรายละเอียดเพิมเติมสามารถตรวจสอบได้ท ีQ9~Q11 

3. 梅毒血清檢查陽性者，於收受健康檢查證明之次日起30日內，取得醫

療院所核發之完成治療證明，依Q7辦理備查。 

ผู ้ทีผลตรวจซิฟิลิสเป็นบวก เมือได้รับใบตรวจโรคจากแพทย์แล้ว ภายใน 30 

วันควรเข้ารับการบําบัดรักษาตามโรงพยาบาลทีกําหนด จากนันให้ดําเนินการตามขันตอนของQ7 

4. 胸部X光肺結核檢查結果為「疑似肺結核」或「無法確認診斷」者，由
指定醫院通知雇主，於收受健康檢查證明之次日起15日內，偕同外籍

勞工攜帶健康檢查證明及胸部X光片，至胸部X光肺結核檢查指定機構

複檢，取得複檢診斷證明書後依Q7辦理備查。確診個案後續治療程序

請參考Q13-15。 

ผลการเอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็น[วัณโรค]หรือ[สันนิษฐานว่าอาจเป็นวัณโรค] 

ให้โรงพยาบาลทีกําหนดเป็นฝ่ายแจ้งนายจ้าง เมือได้รับใบตรวจโรคจากแพทย์แล้ว ภายใน 15 
วันควรนําหลักฐานเอ็กซเรย์และเอกสารตรวจสุขภาพ ไปยังหน่วยงานทีกําหนดไว้เพือตรวจสอบวัณโรคเพิมเติม 

เมือได้รับเอกสารตรวจเพิมแล้วดําเนินเรืองตามQ7 การรักษาครังต่อๆไปให้ดQู13-15 

5. 漢生病檢查結果為為「須進一步檢查」者，於收受健康檢查證明之次
日起15日內，至漢生病檢查指定機構複檢，取得複檢診斷證明書後依

Q7辦理備查，漢生病檢查相關規定請參考Q16。確診個案後續治療程

序請參考Q14。 
ผู ้ทผีลการตรวจโรคเรือนระบุว่า[จําเป็นต้องตรวจเพิม] 

ต้องไปยังโรงพยาบาลทีกําหนดเพือทําการตรวจเพิมภายใน15วันหลังจากได้รับผลตรวจสุขภาพแล้วดําเนินการตาม

Q7 กฎเกณฑ์ตรวจโรคเรือนโปรดดูQ16 เมือได้รับผลตรวจแน่นอนแล้วเข้ารับการรักษาตามQ14 

 

Q9：外籍勞工阿米巴性痢疾陽性個案，如何就醫治療？ 

Q9： แรงงานต่างชาติผลตรวจอะมิบาเป็นบวก ควรเข้ารับการรักษาอย่างไร? 
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A：應至指定醫院就醫治療，由醫院向疾病管制署所屬區管中心申請阿米

巴性痢疾治療藥品(屬專案進口藥物)。請雇主協助外籍勞工將藥品費用

(自費，約新台幣3000~7000元)匯款至疾病管制署指定帳戶，再將匯款

收據交由醫院。指定醫院須先行以電話聯繫區管中心確認領藥事宜，

再將「使用 專案進口 寄生蟲治療藥物 申請書」及匯款收據同時傳真
至區管中心，由區管中心以快捷郵件寄送藥品至指定醫院，再由醫院

轉交。 

เข้ารับการตรวจตามโรงพยาบาลทีกําหนด โดยทางโรงพยาบาลจะยืนเรืองต่อกรมควบคุมโรคติดต่อ 

ศูนย์ประจําเขตพีนทีนันเพือยืนขอเบิกยายารักษาโรคอะมีบา(ถือเป็นยารักษาโรคนําเข้าจากต่างประเทศ) 

โดยขอให้นายจ้างเป็นฝ่ายโอนค่ารักษา(ในส่วนผู ้ป่วยต้องชําระค่ายา ประมาณ 3,000~ 7,000 

เหรียญดอล์ล่าห์ไต้หวัน)ไปยังบัญชีกรมควบคุมโรค แล้วนําใบเสร็จส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลต้องโทรศัพท์ติดต่อกับทางกรมควบคุมโรคติดต่อเพือยืนยันการจ่ายยาให้ถูกต้อง 
แล้วจึงนํา[ใบยืนขอใช้ยาถ่ายพยาธิกรณีเฉพาะทีนําเข้าจากต่างประเทศ]และใบเสร็จโอนเงินแฟ็กซ์ไปยังกรมควบคุม

โรคติดต่อ เพือทจีะทําการจัดส่งยาทางไปรษณีย์แบบทันด่วนให้แก่ทางโรงพยาบาล 

แล้วให้ทางโรงพยาบาลส่งมอบต่อให้แก่ผู ้ป่วยอีกท ี

 

Q10：外籍勞工阿米巴性痢疾陽性個案，經治療後如何複檢？如何辦理備

查？ 
Q10：แรงงานต่างชาติผูเ้ป็นโรคบิดอะมีบาเมือได้รับการรักษาแล้วจะทําการตรวจเพิมอย่างไร? ดําเนินการตรวจอย่างไร? 

A： 

1. 外籍勞工完成治療後，停藥1個月，由衛生局督導雇主安排外籍勞工於

7天內接受3次採檢(每次間隔至少24小時)，並將檢體送疾病管制署複檢。 

เมือแรงงานต่างชาติได้รับการรักษาอย่างครบครันแล้ว ขอให้หยุดยา 1 เดือน 

กรมอนามัยจะจัดให้นายจ้างพาแรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจ 3 ครังภายในเวลา 7 วัน(แต่ละครังห่างกันอย่างน้อย 
24 ชัวโมง) แล้วนําผลการตรวจโรคส่งให้กรมควบคุมโรคติดต่อทําการตรวจเพิมเติมอีกครัง 

2. 如為入國三日健檢發現之個案，雇主須於取得衛生局核發之複檢結果
函後，送交勞動部備查；如為定期健檢發現之個案，雇主於取得衛生

局核發之複檢結果函後，自行存查即可。 

หากตรวจพบขณะตรวจสุขภาพหลังเดินทางเข้าประเทศ3วัน 

นายจ้างต้องนําผลตรวจเพิมเติมทีได้รับจากทางกรมอนามัย 
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ส่งไปให้ทางกระทรวงแรงงานทําการตรวจสอบบันทึกข้อมูล หากเป็นผลตรวจเพิมเติมในกรณีตรวจสุขภาพประจํา 

ให้นายจ้างเป็นผู ้เก็บรักษาผลตรวจเพิมเติมของกรมอนามัย 

 

Q11：外籍勞工確診為阿米巴性痢疾且遭受廢止聘僱許可，返國後可再次

來臺嗎？ 

Q11：หากแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบว่าติดเชืออะมีบาและจนถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 
เมือกลับประเทศแล้วสามารถเดินทางมาไต้หวันได้อีกหรือไม่? 

A：確診為阿米巴性痢疾且遭受廢止聘僱許可者，內政部移民署會依據

「禁止外國人入國作業規定」，進行入境管制至痊癒之日。外籍勞工返

回母國後，仍須繼續治療至痊癒，取得認可醫院核發之「阿米巴性痢

疾用藥治療證明」(須翻譯為中文或英文，內容含藥品名稱及治療期程，

並經我國駐外館處驗證)，寄送至內政部移民署，申請解除入境管制，
始得辦理來臺簽證。 

        หากแรงงานต่างชาติติดเชืออะมีบาและได้ถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจะปฎิบัติตาม[ระเบียบการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ] 

เมือแรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศแล้ว ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาอย่างต่อเนือง  

จนเมือได้รับ[ใบรับรองแพทย์ในการใช้ยารักษาโรคอะมิบา](ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 

รายละเอียดต้องระบุมีชือยาและตารางเวลาเข้ารับการรักษา 
และเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย) 

แล้วนําเอกสารส่งไปยังสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน เพือดําเนินการยกเลิกเรืองระงับการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน 

แล้วจึงจะสามารถขอวีซ่ามาไต้หวันได้ 

 

Q12：外籍勞工健檢之胸部 X 光肺結核檢查，合格與不合格的判定基準為

何？ 
Q12：แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจเชือวัณโรค หลักเกณฑ์การตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านคืออะไร? 

A： 

1. 判定基準： 

เกณฑ์การตัดสิน 

(1) 活動性肺結核或結核性肋膜炎視為「不合格」。 

วัณโรคชนิดแพร่เชือสู่ผู ้อืนได้หรือวัณโรคเยือหุม้ปอดอักเสบถือว่า[ตรวจโรคไม่ผ่าน] 
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(2) 非活動性肺結核視為「合格」，包括下列診斷情形：纖維化(鈣化)

肺結核、纖維化(鈣化)病灶及肋膜增厚。 

วัณโรคทีไม่สามารถติดต่อให้ผู ้อืนถือว่า[ตรวจโรคผ่าน] รวมถึงผลวินิจฉัยดังต่อไปนี: 

วัณโรคในภาวะพังผืดและสะสมของแคลเซียมในเนือเยือ 

และวัณโรคในภาวะพังผืดและสะสมของแคลเซียมในเนือเยือทีทําให้รอยโรค (lesion) และเยือหุ้มปอด 

(Pleura) มีการเพิมความหนามากขึน 
(3) 妊娠孕婦得至指定機構進行三套痰塗片檢查，取代胸部Ｘ光肺結

核檢查。三套痰塗片檢查結果任一為陽性者(但同套檢體核酸增幅

檢驗(NAA)陰性者，不在此限)，視為「不合格」。 

สตรีมีครรภ์ต้องเข้ารับการตรวจโรคในโรงพยาบาลทีกําหนดโดยการตรวจเสมหะ3ครัง 

แทนการตรวจวัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ทีหน้าอก หากผลการตรวจเสมหะ3 ครัง 

มีผลเป็นบวก(Positive)เพียงครังเดียว(ไม่รวมการตรวจหาเชือไวรัสนิวเคลียอิกการเพิมขยายยีนสารพันธุ

กรรม(NAA) positive) ให้ถือว่า[ตรวจโรคไม่ผ่าน] 

2. 胸部X光肺結核檢查之指定機構名單，公布於疾病管制署

http://www.cdc.gov.tw > 國際旅遊與健康 > 外國人健檢 > 健檢醫院及指

定機構＞ 胸部X光肺結核檢查之指定機構。 

รายชือสถานพยาบาลทีกําหนดรับตรวจวัณโรคปอด ประกาศ ณ.กรมควบคุมโรค 

http://www.cdc.gov.tw>ท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>ชาวต่างชาติตรวจสุขภาพ>โรงพยาบาลทีกํา

หนด>รายชือสถานพยาบาลทีกําหนดให้รับตรวจวัณโรค 

 

Q13：外籍勞工於健康檢查或因病就醫後，確診為肺結核，雇主應如何處

理？ 

Q13：แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจร่างกายหรือเข้ารับการรักษาวัณโรค เมือผลการตรวจลงความเห็นว่าเป็นวัณโรค 

นายจ้างต้องบริหารจัดการอย่างไร? 
A：  

1. 外籍勞工肺結核個案，由雇主向衛生局申請都治服務(請參考Q14)。 

กรณีแรงงานต่างชาติทีถูกระบุเป็นวัณโรคเฉพาะราย 

นายจ้างต้องเป็นผู ้ยืนเรืองกับกรมอนามัยเพือใช้บริการรักษาระยะสันทีมีระบบติดตามผู ้ป่วย(DOTS) 

(โปรดดูQ14) 

2. 雇主如未申請都治服務，於取得勞動部核發之廢止聘僱許可函後，應
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依規定協助外籍勞工返國。原則上，痰檢查陽性個案須服藥2週，才可

搭乘飛機返國；多重抗藥性個案經確認複檢痰培養檢查為陰性者，方

得搭乘飛機返國。 

หากนายจ้างไม่ได้ยืนเรืองกับกรมอนามัยเพือใช้บริการรักษาระยะสันทีมีระบบติดตามผู ้ป่วย(DOTS) 

เมือได้รับหนังสือยกเลิกใบอนุญาตทํางานของแรงงานต่างชาติแล้ว 

ต้องทําเรืองให้แรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศ โดยปรกติแล้วหากผลการตรวจเสมหะเป็นผลบวก 
(Positive)ต้องทานยาตามกําหนดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงจะสามารถเดินทางด้วยเครืองบินกลับประเทศได้ 

หากเป็นกรณีรายเฉพาะทีเชือแบคทีเรียต่อต้านยาและได้รับการยืนยันจากการตรวจเพิมเติมแล้วและผลตรวจโรคเป็น(

Negative) จึงจะสามารถเดินทางด้วยเครืองบินกลับประเทศได้ 

3. 雇主應依「外國人 生活管理 照顧服務 計畫書」規定妥善照顧外籍勞工；
如雇主未依規定妥善照顧外籍勞工，經地方政府勞工行政主管機關通

知限期改善而未改善者，將依違反本法第54條規定，不予核發招募許
可(已核發者，得中止引進)、聘僱許可或展延聘僱許可。 

นายจ้างต้องบริหารและดูแลแรงงานต่างชาติตามข้อระบุของ(แผนบริหารความเป็นอยู ่ของแรงงานต่างชาติ) 

หากนายจ้างไม่ปฎิบัติตามทีกําหนด 

เมือกองแรงงานท้องทีเข้าตรวจเยียมและกําหนดให้แก้ไขปรับปรุงตามเวลาทีกําหนด หากยังคงฝ่าฝืน 

จะถือว่านายจ้างได้ทําการละเมิด(ระเบียบนี)ในข้อท5ี4 

จะไม่ออกใบอนุญาตการว่าจ้าง(หากได้รับใบอนุญาตแล้วจะถูกเพิกถอนทันที) 
และไม่มีสิทธิต่ออายุการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 

4. 須取得衛生局核發之健檢不予備查函、外籍勞工罹患傳染病通知函，
或至地方政府勞工行政主管機關辦理勞雇雙方合意解約，雇主才可於

取得廢止聘僱許可函前協助外籍勞工返國。 

ต้องได้รับหนังสืออนุมัติโดยแจ้งว่าจะไม่เรียกตรวจเพิมจากกรมอนามัย   

หนังสือแจ้งเรืองแรงงานต่างชาติเป็นโรคติดต่อ หรือ 
เอกสารทีนายจ้างกับแรงงานต่างชาติยินยอมยกเลิกสัญญาจ้างทีออกโดยกองแรงงานท้องถิน 

นายจ้างจึงจะสามารถส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศก่อนได้รับอนุมัติยกเลิกการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 

 

Q14：外籍勞工肺結核或漢生病個案如何申請在臺治療？ 

Q14：หากแรงงานต่างชาติเป็นวัณโรคหรือโรคเรือน จะสามารถดําเนินการรักษาทีไต้หวันได้อย่างไร? 

A：  
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1. 適用對象：外籍勞工經確診為活動性肺結核、結核性肋膜炎或漢生病
者，多重抗藥性個案除外。 

คุณสมบัติผู ้ มีสิทธิ： แรงงานต่างชาติไม่เป็นวัณโรคในกลุ่มทีสามารถติดต่อผู ้ อืน วัณโรคเยือหุ้มปอดอักเสบ 

วัณโรคดือยา โรคเรือน  

2. 申請在臺治療流程：於收受肺結核或漢生病之診斷證明書次日起15日

內，檢具下列文件送交衛生局： 
ขันตอนการรักษาในไต้หวัน：นับจากวันทไีด้รับใบรับรองผลการตรวจวัณโรคหรือโรคเรือน แล้ว  ภายใน 15 วัน 

ต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนีเพือยืนเรืองต่อกรมอนามัย 

(1) 診斷證明書 

   ใบรับรองผลการตรวจ 

(2) 雇主協助受聘僱外國人接受治療意願書 

    หนังสือยินยอมเพือช่วยเหลือลูกจ้างต่างชาติเข้ารับการรักษาโรคของนายจ้าง 
(3) 受聘僱外國人接受衛生單位安排都治同意書 

หนังสือยินยอมรับการรักษาของลูกจ้างต่างชาติระยะสันทีมีระบบติดตามผู ้ป่วย(DOTS)ตามข้อกําหนดของ

กรมอนามัย 

  (下載表單請至疾病管制署 http://www.cdc.gov.tw > 國際旅遊與健康 

> 外國人健檢 > 受聘僱外國人健檢) 

   (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค 
http://www.cdc.gov.tw>ท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>ชาวต่างชาติตรวจสุขภาพ>ลูกจ้างชาว

ต่างชาติตรวจสุขภาพ) 

3. 外籍勞工完成都治服務藥物治療，且經衛生局認定完成治療者，視為
合格。未辦理複檢、複檢不合格且未申請都治、未配合都治累計達15

日(含)以上，或後續診斷為多重抗藥個案者，視為健康檢查不合格，由

衛生局函送勞動部廢止其聘僱許可。 
แรงงานต่างชาติทีเข้ารับการรักษาระยะสันทีมีระบบติดตามผู ้ป่วย(DOTS)ตามข้อกําหนดและได้รับการยินยันจาก

กรมอนามัยแล้วว่าได้รับการรักษาอย่างครบครันให้ถือว่าผ่านการตรวจโรค แต่สําหรับผู ้ทีไม่เข้ารับการตรวจเพิม 

หรือผลตรวจเพิมไม่ผ่านหรือไม่ได้ทําการรักษาระยะสันทีมีระบบติดตามผู ้ป่วย(DOTS)ตามข้อกําหนดหรือไม่ให้ค

วามร่วมมือการรักษานานเกิน15วันขึนไปหรือมีการตรวจพบเป็นกรณีโรคดือยาในการตรวจครังถัดมาให้ถือว่าตรวจโ

รคไม่ผ่านทางกรมอนามัยจะส่งหนังสือแจ้งกระทรวงแรงงานยุติใบอนุญาตทํางาน  

4. 外籍勞工如聘期屆滿仍未完成治療者，將進行跨國轉介，請其返回母
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國後繼續治療。 

หากแรงงานต่างชาติทํางานครบสัญญาแต่การรักษาโรคยังไม่เสร็จสินลง 

นายจ้างสามารถทําเรืองให้แรงงานต่างชาติกลับไปรักษาโรคทีประเทศของตนเองต่อไปได้ 

 

Q15：外籍勞工確診為肺結核且遭受廢止聘僱許可，返國後可再次來臺嗎？ 

Q15：
หากแรงงานต่างชาติติดเชือวัณโรคจนถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางานเมือกลับประเทศแล้วสามารถเดินทางมาไต้หวันไ

ด้อีกหรือไม่? 

A：確診為肺結核且遭受廢止聘僱許可者，內政部移民署會依據「禁止外

國人入國作業規定」，進行入境管制至痊癒之日。外籍勞工返回母國後，

仍須繼續治療至痊癒，取得母國衛生主管機關核發之「肺結核個案管

理及完治證明」或認可醫院核發之病歷摘要(須翻譯為中文或英文，內
容含藥品名稱、治療期程、治療後之胸部 X 光檢查結果及痰液檢查結

果〈含痰塗片檢查及痰培養檢查〉，並經我國駐外館處驗證)，寄送至

內政部移民署，申請解除入境管制，始得辦理來臺簽證。 

เมือได้รับผลตรวจแน่ชัดว่าเป็นโรควัณโรคและได้ถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจะปฎิบัติตาม[ระเบียบการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ] 

เมือแรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศแล้ว ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาอย่างต่อเนือง  
จนเมือได้รับ[ใบรับรองแพทย์ในการใช้ยารักษาโรควัณโรคและรับการรักษาอย่างครบครัน](ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤ

ษหรือภาษาจีน รายละเอียดต้องระบุมีชือยาและตารางเวลาเข้ารับการรักษา 

ผลตรวจเอ็กซเรย์วัณโรคปอดหรือผลตรวจเสมหะ(รวมทังผลตรวจเสมหะและการเพาะเชือจากเสมหะ) 

และเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศผู ้ส่งออกแรงงาน) 

แล้วนําเอกสารส่งไปยังสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน เพือดําเนินการยกเลิกเรืองระงับการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน 

แล้วจึงจะสามารถขอวีซ่ามาไต้หวันได้ 
 

Q16：外籍勞工健檢之漢生病檢查相關規定為何？ 

Q16：หลักเกณฑ์เกียวกับการตรวจโรคเรือนสําหรับแรงงานต่างชาติเป็นเช่นไร? 

A： 

1. 漢生病檢查為全身皮膚檢查，受檢者可穿著內衣內褲，並由親友或女
性醫護人員陪同受檢。醫院檢查時逐步分部位受檢，並依「門診醫療
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隱私維護規範」維護受檢者隱私。 

การตรวจโรคเรือนเป็นการตรวจผิวหนังทังตัว ผู ้ตรวจสามารถใส่เสือในและกางเกงใน 

โดยสามารถนําญาติหรือพยาบาลหญิงเข้าห้องรับการตรวจได้ 

แพทย์จะทําการตรวจส่วนต่างของร่างกายตามลําดับจนทัวร่างกาย 

และถือว่าผลการตรวจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยให้ผู ้อืนทราบตาม[ระเบียบรักษาความลับส่วนบุคคลด้านเวชระเ

บียน] 
2. 受檢者如於皮膚視診時發現疑似漢生病病灶，應依傳染病防治法規定

通報主管機關，須進一步檢查者應自收受健康檢查證明之次日起15日

內，至指定機構再檢查。 

ผูรั้บตรวจหากถูกตรวจพบว่าเข้าข่ายสงสัยว่าอาจเป็นรอยโรค(lesion)ของโรคเรือน 

ควรแจ้งรายละเอียดผลการตรวจโรคตามระเบียบของมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้หน่วยงานทีดูแลรับผิดชอ

บ สําหรับผู ้ทีต้องรับการตรวจโรคเพิมนัน 
ควรเข้ารับการตรวจเพิมภายใน15วันหลังจากทีได้รับผลตรวจสุขภาพครังแรกแล้ว   

3. 漢生病檢查之指定機構名單，公布於疾病管制署 http://www.cdc.gov.tw 

> 國際旅遊與健康 > 外國人健檢 > 健檢醫院及指定機構 > 漢生病檢查之

指定機構。 

รายชือโรงพยาบาลทสีามารรถรับตรวจโรคเรือน สามารถดูได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค 

http://www.cdc.gov.tw>ท่องเทียวต่างประเทศและสุขภาพ>ชาวต่างชาติตรวจสุขภาพ>สถานพยาบาลที

กําหนด>โรงพยาบาลทีกําหนดให้แรงงานต่างชาติรับการตรวจโรคเรือน 

 

Q17：外籍勞工罹患哪些傳染病會廢止其聘僱許可？ 

Q17：โรคติดต่อใดบ้างเมือแรงงานต่างชาติเป็นแล้วจะถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน? 

A：外籍勞工罹患多重抗藥性結核病，會廢止其聘僱許可。另外，外籍勞

工罹患活動性肺結核、結核性肋膜炎、漢生病或阿米巴性痢疾，如申

請在臺治療，且配合衛生機關防疫措施者，可在臺工作；若未配合防

疫措施，將廢止其聘僱許可。 

แรงงานต่างชาติทีได้รับเชือวัณโรคประเภทดือยาจะถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 

อีกทังแรงงานต่างชาติทีเป็นวัณโรคประเภทสามารถติดต่อไปสู่ผู ้อืน วัณโรคเยือหุ้มปอดอักเสบ โรคเรือน 

หรือโรคอะมีบา หากมีการยืนเรืองเพือรับการรักษาในไต้หวัน 

และให้ความร่วมมือกับกรมอนามัยในการป้องกันและรักษาโรคติดต่อเหล่านี ก็จะสามารถทํางานในไต้หวันได้ 
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แต่หากไม่ให้ความร่วมมือป้องกันและรักษาโรคติดต่อเหล่านี จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทํางาน 

 

Q18：外籍勞工罹患傳染病，雇主應如何安置該勞工? 

Q18：เมือแรงงานต่างชาติเป็นโรคติดต่อ นายจ้างควรทําอย่างไร? 

A： 

1. 外籍勞工罹患傳染病，經醫師診治有住院之必要者，應於醫院接受治
療；如不需住院者，雇主應提供安置場所。 

แรงงานต่างชาติทีเป็นโรคติดต่อ เมือการวินิจฉัยทางการแพทย์ออกมาว่าต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ควรให้แพทย์ของโรงพยาบาลนันเป็นผู ้ดูและรักษาอาการป่วย หากไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

นายจ้างควรจัดหาสถานทีพักให้ 

2. 對於疑似肺結核個案或確診肺結核等待返國個案，雇主宜提供通風良
好的單人房，且個案應配戴外科口罩至痰檢查結果沒有細菌為止。 
กรณีเฉพาะทีสงสัยว่าเป็นวัณโรคหรือผลตรวจยืนยันว่าเป็นวัณโรคแล้วผู ้ป่วยต้องเตรียมพร้อมเดินทางกลับประเทศ 

ทางนายจ้างควรจัดหาทีพักทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและเป็นห้องส่วนตัวให้ผู ้ป่วย 

และผู ้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอด จนกว่าผลตรวจเสมหะออกมาว่าไม่มีเชือโรคแล้ว 

3. 對於腸道傳染病病患，需加強個人衛生，廁所應提供充足之衛生紙，
如廁後一定要使用肥皂或洗手乳洗手，避免污染環境及把手。原則上，

患者使用的廁所及洗臉臺，患者排便後曾接觸過的地方均需消毒(如馬
桶座墊、門把等)。如設施許可，建議個案使用單獨馬桶。在各項腸道

傳染病解除列管前，患者不得從事食品業、照顧病人或兒童之工作。 

สําหรับผู ้ป่วยทีเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร ต้องใส่ใจอย่างจริงจังในเรืองสุขอนามัยส่วนบุคคล 

ห้องนําควรต้องมีกระดาษชําระทีเพียงพอ เมือใช้ห้องนําเสร็จแล้วต้องใช้สบู่หรือนํายาล้างมือ 

เพือป้องกันการแพร่กระจายของเชีอโรคไปสู่ก๊อกเปิด-ปิดนําและสภาพแวดล้อม โดยปรกติแล้ว 

ชักโครกและอ่างล้างมือทีผู ้ป่วยเคยใช้ รวมถึงสิงของทีผู ้ป่วยเคยจับต้อง 
หลังการขับถ่ายแล้วต้องทําการฆ่าเชือ(เช่นทีนังชักโครก ทีจับเปิด-ปิดประตูเป็นต้น) หากสถานทีอํานวย 

ขอแนะนําให้ผู ้ป่วยใช้ชักโครกส่วนตัว เมือผู ้ป่วยยังรับการบําบัดหรือการรักษาโรคยังไม่สินสุด 

ผู ้ป่วยไม่ควรทํางานทีมีส่วนเกียวข้องกับอาหาร ดูแลผู ้ป่วยหรือเด็ก 
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