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บทสรุปของศูนย์ให้บริการสาํหรับเยาวชน ศูนย์การบําบัดและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ 

และการพัฒนาชุมชนในฮ่องกง 

 

แนวทางการให้บริการ 

 

• เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการท่ีแตกตา่งของเยาวชน 

ทางศนูย์จงึมีนโยบายในการให้บริการแบบองค์รวมหรือแบบบรูณาการ 

 

• กรมสวสัดิการสงัคมมีบทบาทในการให้เงินช่วยเหลือและกํากบัดแูลองค์กรท่ีไมใ่ชอ่งค์กร 

ของรัฐ เพ่ือให้การดําเนินการขององค์กรเป็นไปในแนวทางท่ีมุง่เน้นการป้องกนั 

การพฒันา และการเยียวยารักษาเยาวชนในวงกว้าง เพ่ือชว่ยให้เยาวชนเติบโต 

มีความรับผิดชอบ และมีสว่นร่วมเป็นสมาชิกในสงัคม 

 

A.  ศูนย์บริการหลักสาํหรับเยาวชนในฮ่องกง 

 

การจําแนกและการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 

 

ศูนย์ให้บริการเดก็และเยาวชนแบบบูรณาการ 

 

• ศนูย์ให้บริการเด็กและเยาวชนแบบบรูณาการตัง้ขึน้โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้บริการสําหรั 

บเดก็และเยาวชนในชมุชน ซึ่งมีอายรุะหวา่ง 6 ถึง 24 ปี 

โดยการให้บริการจะเน้นรูปแบบการบริการแบบองค์รวม 

หน้าท่ีหลักคือการแนะนําและการให้คําปรึกษา 

การให้การสนบัสนนุแก่เยาวชนท่ีตกอยูใ่นสถานการณ์คบัขนั การขดัเกลาทางสงัคม 

และการพฒันาศยัภาพและความรับผิดชอบของเยาวชนตอ่สงัคม หน้าท่ีรอง คือ 

การให้บริการแบบไมไ่ด้นดัหมายลว่งหน้า การสร้างกลุม่ผลประโยชน์ตา่ง ๆ 

โครงการภาคฤดรู้อนสําหรับเยาวชน 

และการจดัหาสถานท่ีเพ่ือเป็นห้องอา่นหนงัสือสําหรับเยาวชน 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนดงักล่าวได้ใช้เวลาวา่งอยา่งสร้างสรรค์ 
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สําหรับรายการตา่ง ๆ ทีนา่สนใจของศนูย์ กรุณาดเูพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดิการสงัคม 

www.swd.gov.hk 

 

ศูนย์ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน 

 

• การให้บริการด้านสงัคมสงเคราะห์ในโรงเรียนได้ดําเนินการตามนโยบายในอตัราสว่น 

“นกัสงัคมสงเคราะห์ในโรงเรียนหนึง่คน ตอ่โรงเรียนมธัยมหนึง่แหง่” 

โดยแตล่ะโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาจะมีนกัสงัคมสงเคราะห์ท่ีทํางานแบบเตม็เวลาหนึ่งคนเ 

พ่ือแนะแนวและชว่ยเหลือนกัเรียนด้านการเรียน สงัคม และให้คําปรึกษาปัญหาสขุภาพจิต ทัง้นี ้

กรุณาติดตอ่โรงเรียนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

 

After School Care Programme โครงการดูแลหลงัเลิกเรียน 

 

 โครงการดแูลหลงัเลิกเรียน (ASCP) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริการสนับสนุนเดก็อายุ 6-12 ปี 

สําหรับพอ่แมผู่้ปกครองท่ีไม่สามารถให้การดแูลท่ีเหมาะสมแก่เดก็ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเน่ืองจา

กต้องทํางานหรือด้วยเหตผุลอ่ืน ๆ การบริการรวมถึงคําแนะนําในการทําการบ้าน บริการอาหาร 

คําแนะนําและการศกึษาแก่ผู้ปกครอง การเรียนรู้ทกัษะและกิจกรรมทางสงัคมอ่ืน ๆ 

สําหรับรายช่ือของศนูย์ โปรดดท่ีูเว็บไซต์ของกรมสวสัดิการสงัคมท่ีwww.swd.gov.hk. 

 

 ศนูย์ ASCP ดําเนินการด้วยทนุทรัพย์ของตวัเองและการคดิคา่ธรรมเนียม ภายใต้ 

"โครงการเงินชว่ยเหลือลดหย่อนคา่ธรรมเนียม" 

เงินชว่ยเหลือเพ่ือการยกเว้นคา่ธรรมเนียมเตม็ราคาหรือส่วนลดคร่ึงหนึง่มีให้สําหรับครอบครัวท่ีมีรายไ

ด้น้อยซึง่มีการจ้างงานแบบไมมี่พนัธะผกูมดัหรือได้รับการฝึกงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์จาก 

ASCP เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในตนเองให้เข้มแข็งขึน้ 

ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนและมีสิทธิสามารถติดตอ่ศนูย์ท่ีเก่ียวข้องได้โดยตรงเพ่ือย่ืนใบสมคัร  

 

 เพ่ือเสริมสร้างการสนบัสนนุให้พอ่แมท่ี่ทํางานเกินเวลา/มีชัว่โมงทํางานท่ีไมสม่ําเสมอ 

ทํางานในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ หรือผู้ ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเข้าทํางาน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 

2014 ทาง ASCP ได้ทําการปรับปรุงด้วยการขยายชัว่โมงการให้บริการในตอนเย็นวนัทํางาน วนัเสาร์ 

วนัอาทิตย์และชว่งปิดภาคเรียนในศนูย์ ASCP 
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บางแหง่พร้อมยกเว้นคา่ธรรมเนียมและการลดคา่ธรรมเนียมเพิ่มเตมิ  

 

การสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 

 

ศูนย์ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่เยาวชนในเชิงรุกในเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 

• ทีมงานให้บริการสงัคมสงเคราะห์แก่เยาวชนในเชิงรุกในเขตพืน้ท่ีตา่งๆ 

ได้ดําเนินการตามพืน้ฐานท่ีมุ่งขยายขอบเขตในวงกว้างเพ่ือให้ครอบคลมุ 

โดยเน้นให้คําปรึกษาและคําแนะนําสําหรับเยาวชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 6 ถึง 24 ปี 

ท่ีปกตไิมส่ามารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมได้หรือกิจกรรมของเยาวชนท่ีถกูจดัขึน้โด 

ยมีความเส่ียงและความกดดนัท่ีไมพ่งึประสงค์ 

การให้บริการมีแบบนีถื้อวา่มีประสิทธิภาพท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของเยาวชนท่ีจ ั

ดอยู่ในกลุม่เส่ียงและสามารถรับมือกบัปัญหาท่ีกลุม่เยาวชนก่อขึน้ได้ 

สําหรับรายช่ือของทีมงาน สามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม 

www.swd.gov.hk 

 

ศูนย์ให้บริการท่ีพักพงิสําหรับเยาวชนท่ีเท่ียวกลางคืน 

 

• การให้บริการจดัหาสถานท่ีพกัพงิสําหรับเยาวชนท่ีเท่ียวกลางคืน 

ได้ดําเนินการตามพืน้ฐานท่ีมุ่งขยายขอบเขตในวงกว้างเพ่ือให้ครอบคลมุถึงเยาวชนท่ีเท่ีย 

วกลางคืนซึง่มีความเส่ียงสงูท่ีจะเรียนรู้สิ่งท่ีผิดศีลธรรม หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ 

กรุณาเข้าไปท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม www.swd.gov.hk 

 

ศูนย์บริการสายด่วนสําหรับเยาวชนท่ีมีความเส่ียง 

 

• การให้บริการสายดว่นจะดําเนินการโดยกลุม่สหภาพเยาวชนของฮอ่งกง (2777 8899) 

ซึง่เน้นให้คําปรึกษาอยา่งรวดเร็วฉบัไวเม่ือเยาวชนเผชิญกบัปัญหาโดยสามารถตดิตอ่ผา่ 

นทางโทรศพัท์ได้การให้บริการนอกจากการให้คําแนะนําและคําปรึกษาทางโทรศพัท์แล้ว 

ยงัรวมไปถึงการให้คําปรึกษาแบบตวัตอ่ตวัเพ่ือการเข้าไปมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาแ 

ละการสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยงานให้บริการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในภายหลงั 
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โครงการสนบัสนนุของเขตสําหรับการพฒันาเด็กและเยาวชน 

 

 เป้าหมายของโครงการคือเด็กและเยาวชนอาย ุ24 

ปีหรือต่ํากวา่ซึง่ขาดแคลนทนุทรัพย์หรืออยูภ่ายใต้สถานการณ์ท่ีเสียเปรียบในหลายๆ เขต 

มีการแจกจา่ยทรัพยากรเป็นการช่วยเหลือด้วยเงนิสดโดยตรงเพ่ือช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายของแตล่ะรา

ยการสําหรับเดก็และเยาวชนเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพฒันาของพวกเขา 

ลกูค้าท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ซึ่งได้รับบริการเฉพาะกรณีอาจตดิตอ่เจ้าหน้าสงัคมสงเคราะห์ท่ีดแูลเพ่ือข

อรายละเอียดเพิ่มเตมิ  

 

แนวทางการนําเยาวชนให้กลบัไปสูห่นทางท่ีถกูต้อง 

 

โครงการให้บริการสนับสนุนชุมชน 

 

• โครงการให้บริการสนบัสนนุชมุชน (CSSS) 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือเดก็และเยาวชนท่ีอยูภ่ายใต้โครงการประเมินและควบคมุของเ 

จ้าหน้าท่ีตํารวจ 

เพ่ือให้เดก็และเยาวชนมีโอกาสได้รับการศกึษาตามหลกัสตูรทัว่ไปหรือเข้าทํางาน 

และเพ่ือลดแนวโน้มในการกลบัไปก่อความรุนแรงซํา้ การให้บริการประกอบด้วย 

การให้คําปรึกษาแก่บคุคลและครอบครัว การเข้ากลุม่บําบดั 

การฝึกอบรมทกัษะและการศกึษา การจดักิจกรรมผจญภยั 

สนัทนาการและการบริการชมุชน เพ่ือการให้บริการท่ีดีย่ิงขึน้ ทางทีมงาน CSSS 

ได้เข้าไปให้บริการแบบบรูณาการเแก่เดก็และเยาวชนในศนูย์แตล่ะศนูย์ 

สําหรับรายช่ือของทีมงาน กรุณาเข้าไปท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม 

www.swd.gov.hk 
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B. บริการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิสารเสพตดิ  

 

Counselling Centre for Psychotropic Substance Abusers ศูนย์ใหคํ้าปรึกษาสําหรับจิตทําร้ายสาร 

 

 ศนูย์ให้คําปรึกษาสําหรับผู้ถกูกระทํามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้คําปรึกษาและให้ความชว่ยเหลือผู้ใช้สารเ

สพตดิท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตเป็นนิสัย / เป็นครัง้คราว / 

อาจใช้และคนหนุ่มสาวท่ีมีความเส่ียงด้วยมมุมองท่ีจะชว่ยเหลือพวกเขาให้งดเว้นจากการใช้สารเส

พตดิท่ีออกฤทธ์ิตอ่จิตและพฒันารูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีสขุภาพดี บริการท่ีมีให้รวมถึง (i) 

การให้คําปรึกษาเป็นกรณีและเป็นกลุม่ตอ่ผู้ เสพสารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิตอ่จิตและสมาชิกในครอบครัวข

องพวกเขา (ii) จดัโครงการให้การศกึษาเพ่ือการป้องกนัสําหรับนกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศกึษา 

สถาบนัหลงัจบมธัยมศกึษาและองค์กรการฝึกอบรมวิชาชีพและประชาชนทัว่ไปในระดบัชมุชนอย่างส

ม่ําเสมอ (iii) การฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับมืออาชีพท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั และ (iv) 

บริการทางการแพทย์ในพืน้ท่ีสําหรับคนยากจนเพ่ือระบแุละกระตุ้นให้พวกเขาแสวงหาบริการการรักษ

าและการฟืน้ฟแูตเ่นิ่นๆ สําหรับรายช่ือของศนูย์ โปรดดท่ีูเว็บไซต์ของกรมสวสัดกิารสงัคมท่ี 

www.swd.gov.hk 

 

ท่ีพักสําหรับรักษาและศูนย์บําบัดผู้ตดิสารเสพตดิ และบ้านคร่ึงทาง  

 

• ท่ีพกัสําหรับรักษาผู้ใช้สารเสพตดิศนูย์บําบดัและบ้านคร่ึงทางเปิดให้บริการสําหรับผู้ ท่ี  

ใช้สารเสพตดิ ซึง่ต้องการหาท่ีพกัชัว่คราวเพ่ือรักษาอาการตดิยาเสพติด บําบดัและกลบัคืนสูส่งัคมอีก  

ครัง้ ด้วยการบริการอยา่งตอ่เน่ืองและการดแูลหลงัพกัฟืน้ 

ชว่ยให้ผู้ ท่ีตดิสารเสพตดิสามารถเลิกนิสยัการใช้  

สารเสพตดิ บรรลเุป้าหมายในการเปล่ียนพฤตกิรรมในทางท่ีดี 

สร้างเส้นทางชีวิตใหมแ่ละเข้าไปมีสว่นร่วมในชมุชนอีกครัง้ สําหรับรายช่ือของศนูย์ฯ 

ท่ีได้รับเงินสนบัสนนุ กรุณาเข้าไปดไูด้ท่ีเว็บไซต์ของกรมสวสัดกิารสงัคมท่ี www.swd.gov.hk.  

 

ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับสารเสพตดิ  

 

• ศนูย์ให้คําปรึกษาสําหรับสารเสพตดิมีจดุมุง่หมายท่ีการให้ความชว่ยเหลือผู้ ท่ีใช้สารเสพตดิให้ละเว้นจ

ากการใช้สารเสพติด 
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ชว่ยเหลืออดีตผู้ใช้สารเสพตดิในการละเว้นและชว่ยเหลือสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้สารเสพติ

ดและอดีตผู้ใช้สารเสพตดิ เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากสารเสพตดิ บริการท่ีจดัให้รวมถึง (i) 

ให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ (ii) กิจกรรมกลุม่ (iii) 

บริการด้านการศกึษาเพ่ือการป้องกนัตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลายและ (iv) 

บริการการแพทย์เคล่ือนท่ีสําหรับผู้ ท่ีต้องการรับบริการเพ่ือตรวจพิสจูน์และกระตุ้นให้พวกผู้ใช้สารเสพ

ตดิรับการรักษาและฟืน้ฟแูตเ่นิ่นๆ สําหรับรายช่ือศนูย์ฯ 

กรุณาเข้าไปดท่ีูเว็บไซต์ของกรมสวสัดกิารสงัคมท่ี www.swd.gov.hk  

 

 

C. การบริการพัฒนาชุมชน 

 

ศูนย์เพ่ือชุมชน 

 

• ศนูย์เพ่ือชมุชนเป็นศนูย์รวมของกลุม่คนทกุวยัในท้องถ่ินเพ่ือสนบัสนนุความสมัพนัธ์ทางส ั

งคมและการสนบัสนนุเกือ้กลูกนั การพฒันาความรู้สกึในการพึง่พาตนเอง 

ความรับผิดชอบทางสงัคม และความผกูพนัของชมุชน 

รวมทัง้สง่เสริมให้บคุคลและครอบครัวชว่ยแก้ไขปัญหาในชมุชนและมีสว่นร่วมในการพฒั 

นาคณุภาพชีวิตในชมุชน สําหรับรายช่ือของศนูย์ 

กรุณาเข้าไปท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม www.swd.gov.hk 

 

โครงการพัฒนาชุมชนในเขตต่าง ๆ (NLCDP) 

 

• โครงการพฒันาชมุชนในเขตตา่ง ๆ (NLCDP) 

เน้นการให้บริการแก่ชมุชนท่ีขาดแคลนและไมม่ัน่คงเน่ืองจากสวสัดิการและสาธารณูปโภ 

คไมเ่พียงพอหรือขาดแคลน การบริการของ NLCDP 

คาดหวงัท่ีจะให้บริการขยายเข้าไปในชมุชนมากขึน้เป็นลําดบัเพ่ือให้บริการแก่กลุม่ท่ีขาด 

แคลนในชมุชน และตรวจเย่ียมโครงการพืน้ท่ีบ้านพกัชัว่คราวท่ีได้รับการอนมุตัิ 

พืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตให้อยู่อาศยัตามกฎหมาย 

และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือพกัอาศยัสาธารณะ และอ่ืน ๆ สําหรับรายช่ือของทีมงาน 

กรุณาเข้าไปท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม www.swd.gov.hk 
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ทีมงานเครือข่ายในการดูแลและสนับสนุน (CSNT) 

 

• ทีมงานเครือขา่ยในการดแูลและสนบัสนนุมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือชว่ยเหลือผู้ ท่ีเคยก่อควา 

มรุนแรง ผู้ ท่ีเคยป่วยทางจิต และผู้ ท่ีอาศยัตามท้องถนนในเขต West Kowloon 

เพ่ือกลบัให้กลบัเข้าไปในชมุชนโดยผ่านการติดตอ่รายบคุคล การสนบัสนนุ 

งานชว่ยเหลือเก่ียวกบัปัญหาสงัคม และการให้บริการจดัหางานแก่บคุคล ทัง้นี ้

หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาเข้าไปท่ีเว็บไซท์ของกรมสวสัดกิารทางสงัคม 

www.swd.gov.hk 

 

 

 

หนว่ยงานเก่ียวกบัเยาวชน 

สาขาเยาวชนและการแก้ไข 

กรมสวสัดิการสงัคม 

พฤศจิกายน  2016 
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