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การบริการการแพทยชุ์มชน  
Medical Social Services 

Medical Social Workers (MSWs) are stationed in public hospitals and some specialist 
out-patient clinics to provide timely psychosocial intervention to patients and their 
families and help them cope with problems arising from illness, trauma or disabilities.  
MSWs being members of the clinical teams play an important role in linking up the 
medical and social services to facilitate patients' rehabilitation and reintegration into 
the community.  

ในฐานะนกัสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์เรามีความยินดีท่ีจะ : 

 ช่วยเหลือคณุในการจดัการปัญหาทางอารมณแ์ละชีวติประจาํวนัท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 

และความพิการผ่านการใหค้าํปรกึษา 

 ใหบ้รกิารคณุท่ีเอือ้ต่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบองคร์วมและการกลบัคืนสู่ชมุชน 

 ช่วยคณุกาํหนดแผนการปล่อยตวักบัทีมคลินิก และทาํการอา้งอิงสาํหรบับรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพและ

ทรพัยากรชมุชนสาํหรบัคณุและครอบครวัของคณุ 

 ช่วยเหลือคณุในการสมคัรขอความชว่ยเหลือทางการเงิน เช่น การยกเวน้ค่ารกัษาพยาบาล กองทนุการ

กศุล/กองทนุสาํหรบัการซือ้เคร่ืองมือแพทย ์ฯลฯ 

 ส่งเสรมิความตระหนกัดา้นสขุภาพของคณุและของครอบครวัและชมุชนของคณุ 

As Medical Social Workers, we are glad to:  

 Assist you in managing emotional and daily life problems arising from illness, 
trauma and disabilities through counselling ;  

 Provide you with services contributing to your holistic rehabilitation and 
reintegration into the community ;  

 Help you formulate discharge plan with the clinical teams, and make referrals for 
rehabilitation services and community resources for you and your families ;  

 Assist you in applying for financial assistance such as waiving of medical charges, 
charitable/ trust funds for purchase of medical appliances, etc ;  

 Promote your health awareness and that of your families and the community.  

นกัสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย ์(MSWs) ประจาํการอยูใ่นโรงพยาบาลของรฐัและคลินิกผูป่้วยนอกเฉพาะทาง

บางแห่ง เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือทางจติสงัคมแก่ผูป่้วยและครอบครวัไดท้นัท่วงที และช่วยใหพ้วกเขารบัมือกบั

ปัญหาท่ีเกดิจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือความทพุพลภาพ MSWs ท่ีเป็นสมาชิกของทีมคลินิกมีบทบาท

สาํคญัในการเชื่อมโยงบรกิารทางการแพทยแ์ละสงัคมเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการ

กลบัคืนสู่ชมุชนของผูป่้วย 
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หากคณุตอ้งการบรกิารของเรา: 

กรุณาตดิต่อหน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พ่ือสงัคมในโรงพยาบาลของรฐั/ คลินิกผูป่้วยนอกเฉพาะทางโดยตรง  

หรือขออา้งอิงจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทยแ์ละพนัธมิตรดา้นสขุภาพในโรงพยาบาล/ คลินิก 

If you are in need of our service:  

Please approach the Medical Social Services Units in public hospitals/ specialist out-
patient clinics directly or ask for referrals from medical and allied health professionals 
in the hospitals/ clinics.   

สายด่วนกรมสวสัดกิารสงัคม (24 ชม.) 

2343 2255 
Social Welfare Department Hotline (24 hours)   

สายตรงหน่วยงานสขุภาพจิต (24 ชม.) 

2466 7350 
Hospital Authority Mental Health Direct (24 hours)     

สายด่วนศนูยช์ว่ยเหลือวิกฤตครอบครวั (24 ชม.) 

18288 
Family Crisis Support Centre Hotline (24 hours)        

สายด่วนสะมารตินัสบี์เฟรนดเ์ดอร ์ฮ่องกง (24 ชั่วโมง) 

2389 2222 
The Samaritan Befrienders Hong Kong Hotline (24 hours)   

สายด่วนป้องกนัการฆา่ตวัตาย (24 ชม.) 

2382 0000  
Suicide Prevention Hotline (24 hours)      

หมายเลขโทรสารสาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 

2763 5874 
Fax Number for Hearing Impaired Persons    

เว็บไซตก์รมสวสัดกิารสงัคม 

http://www.swd.gov.hk 
Website of Social Welfare Department 
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