
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) 

ศนูยบู์รณาการสุขภาพจิตของชุมชน 

( Service Brief ) 

สรุปการใหบ้ริการ 
 
Service Description 
The Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) is an 
integrated centre providing one-stop, district-based and accessible community 
support and social rehabilitation services ranging from early prevention to risk 
management for ex-mentally-ill persons, persons with suspected mental health 
problems, their families / carers and residents living in the serving district. 
 

ลกัษณะการให้บริการ 

ศนูยบู์รณาการสุขภาพจิตของชุมชน(ICCMW) 

เป็นศนูยร์วมใหบ้ริการแบบครบวงจรเพ่ือสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือชุมชนในส่วนภูมิภาคซ่ืงสามาร

ถเขา้ถึงไดจ้ากทุกพ้ืนท่ี และ ช่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสงัคม 

เร่ิมตั้งแต่การป้องกนัขั้นตน้จนถึงการบริหารความเส่ียงสาํหรับผูป่้วยเป็นโรคจิต, 
ผูท่ี้สงสยัว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิต, ครอบครัว/ ผูดู้แล และ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตท่ีใหบ้ริการ 

 
Target Group 
The target groups of ICCMW are those living in the district, including - 

 Ex-mentally-ill persons aged 15 or above 
 Persons with suspected mental health problems aged 15 or above 
 Family members / carers of the above persons 

Residents with interest in understanding and improving their mental 
health 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของ ICCMW คือ ผูอ้ยูอ่าศยัภายในเขต รวมถึง 
 ผูท่ี้เคยป่วยโรคจิตท่ีมีอายตุั้งแต่ 15ปีข้ึนไป 
 บุคคลท่ีถกูสงสยัว่ามีปัญหาดา้นสุขภาพจิตท่ีมีอายตุั้งแต่ 15ปีข้ึนไป 
 สมาชิกในครอบครัว/ ผูดู้แลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 
 ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะทาํความเขา้ใจ และพฒันาสุขภาพจิต 

 



Scope of Services 
The ICCMW provides the following services - 

 Drop-in services 
 Outreaching services 
 Casework counseling 
 Therapeutic and supportive group work services 
 Social and recreational activities 
 Day training 
 Outreaching occupational therapy training services 
 Peer support services 
 Public education programs on mental health 
 Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital Authority 

for clinical assessment or psychiatric treatment 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

ICCMW ใหบ้ริการดงัน้ี 
• ใหบ้ริการโดยไม่ตอ้งนดัหมาย 
• บริการการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
• การแนะแนวใหค้าํปรึกษาแบบกรณีศีกษา 
• บริการบาํบดัรักษาและช่วยเหลือโดยกลุ่มสนบัสนุน 
• กิจกรรมสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ  
• การฝึกอบรมประจาํวนั 
• บริการการอบรมกิจกรรมบาํบดัแบบลงพืนท่ี 
• บริการช่วยเหลือโดยกลุ่มเพ่ีอนท่ีมีความเขา้ใจ 

• ใหก้ารศึกษาชุมชนเก่ียวกบัสุขภาพจิต 
• การส่งต่อไปยงัแผนกจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลเพ่ือการประเมินผลทางการแพทย ์

หรือการรักษาทางจิตเวช 

 
  



Referring Procedures 

Referrals can be made to ICCMW through - 
 Self-application of the above-mentioned target groups; or 
 Referrals through doctors, social workers, allied health professionals or 

government departments, etc.. 
 

วธีิการส่งต่อผู้ป่วย 

การส่งต่อผูป่้วยสามารถทาํไดโ้ดย  ICCMW ผ่านทาง 
• การสมคัรดว้ยตนเองของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ หรือ 
• แนะนาํผา่นโดยแพทย,์ นกัสังคมสงเคราะห์, ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ของรัฐบาล ฯลฯ 

 

Enquiry (Social Welfare Department) 

Tel.: 2343 2255 

Website: http://www.swd.gov.hk 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม (กรมสวสัดกิารสังคม) 

โทรศพัท์  2343 2255 

เวบ็ไซต ์http://www.swd.gov.hk 


