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ภาพรวมเกีย่วกบับริการสําหรับเยาวชน การบําบัดยาเสพติดและบริการปรับนิสัย  

และบริการพฒันาชุมชนในฮ่องกง 
 
ทิศทางการบริการ 
 
• เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปของคนหนุ่มสาว เราใชรู้ปแบบการบริการแบบ

องค์รวมและบูรณาการ 

 

• กรมสวสัดิการสังคมสนับสนุนและตรวจสอบองค์กรพฒันาเอกชนในการดาํเนินงานดา้นการป้องกัน การ

พฒันาการและการแก้ไขท่ีหลากหลายสําหรับเยาวชน เพื่อช่วยใหพ้วกเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ มีความรับผิดชอบ

และเป็นสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมของสังคม 

 
A.  บริการเยาวชนหลกัในฮ่องกง 
 

การระบุและการแทรกแซงในช่วงตน้ 
 

ศูนย์บริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ  

• ศูนยบ์ริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ (ICYSCs) จดัตั้งขึ้นเพื่อใหบ้ริการเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 ถึง 

24 ปีในพื้นท่ีใกลเ้คียง มีการให้บริการในลกัษณะองค์รวม ผ่านการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การแทรกแซงงาน

สังคมสงเคราะห์ท่ียืดหยุ่น (รวมถึงงานท่ีช่วยเก่ียวกบัปัญหาสังคม, งานกลุ่มและงานชุมชน) ในแพลตฟอร์ม

ต่างๆ (เช่น ศูนย,์ โรงเรียนหรือชุมชน) การสร้างพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาม

ความเหมาะสม) โปรแกรมท่ีหลากหลาย รวมถึงคําแนะนําและการให้คาํปรึกษา โครงการสนับสนุน 

โปรแกรมพัฒนาการและการขัดเกลาทางสังคมตลอดจนโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดทําโดย 

ICYSCs สาํหรับรายช่ือของ ICYSCs โปรดดูท่ีเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 
 

บริการสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

• บริการสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนดาํเนินการตามนโยบายของ “นักสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนสองคน

ต่อโรงเรียน” ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในแต่ละวนัท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาจะมีนักสังคมสงเคราะห์ประจาํอยู่

สองคนเพื่อระบุและช่วยเหลือนักเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดา้นวิชาการ สังคมหรืออารมณ์  โปรดติดต่อ

โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสอบถามขอ้มูล 

（Thai Version） 



2 
 

 
โครงการดูแลหลังเลิกเรียน 

 โครงการดูแลหลงัเลิกเรียน (ASCP) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริการช่วยเหลือสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

(รวมถึงผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีความต้องการพิเศษทางการศึกษา (SEN) หรือสงสัยว่าเป็น SEN ท่ีกําลังรอ

การประเมินทางการแพทย์) ซ่ึงเป็นชาวฮ่องกง พ่อแม่ของพวกเขาไม่สามารถดูแลพวกเขาไดอ้ย่างเหมาะสม

ในช่วงหลงัเลิกเรียนเน่ืองจากการทาํงาน การหางานทาํหรือเหตุผลอ่ืน ๆ บริการต่างๆ ไดแ้ก่ ให้คาํแนะนํา

เก่ียวกบัการบา้น คาํแนะนาํสําหรับผูป้กครองและการศึกษา การเรียนรู้ทกัษะและกิจกรรมทางสังคม สําหรับ

รายช่ือศูนย ์โปรดดูท่ีเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสงัคมท่ี www.swd.gov.hk 

 
 ศูนย ์ASCP ดาํเนินการโดยการจดัหาเงินทุนด้วยตนเองและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภายใตโ้ครงการเงิน

ช่วยเหลือยกเวน้ค่าธรรมเนียม SWD ให้การยกเวน้ค่าธรรมเนียมเตม็จาํนวน ลดค่าธรรมเนียมคร่ึงหน่ึงหรือลด

ค่าธรรมเนียมหน่ึงในสามสําหรับเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้้อยให้สามารถใชบ้ริการ ASCP ได ้ครอบครัว

ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและมีสิทธ์ิสามารถติดต่อศูนยท่ี์เก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรงเพื่อทาํการสมคัร 
 

 เพื่อเสริมสร้างการสนบัสนุนผูป้กครองท่ีทาํงานในชัว่โมงท่ียาวกว่าปกติ / ไม่สมํ่าเสมอ ทาํงานในวนัหยุดสุด

สัปดาห์ หรือผูท่ี้จะทาํงาน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2014 SWD ให้ไดใ้ช ้Enhanced ASCP ไดข้ยายเวลาให้บริการ

ในช่วงเยน็ของวนัธรรมดา วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์และวนัหยดุโรงเรียนในศูนย ์ASCP บางแห่งและใหโ้ควตา้

ยกเวน้/ลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 
 

การสนบัสนุนอยา่งทนัท่วงที 
 

งานบริการสังคมสงเคราะห์นอกสถานท่ีสําหรับเยาวชนประจําเขต 

 ทีมงานสังคมสงเคราะห์นอกสถานท่ีสําหรับเยาวชนประจาํเขตไดถู้กจดัเตรียมไวท้ัว่ทั้งเขตเพื่อเข้าถึงและให้

คําปรึกษาและคําแนะนําแก่เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปีซ่ึงโดยปกติจะไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมทางสังคม

หรือเยาวชนทัว่ไปและมีความเส่ียงต่ออิทธิพลท่ีไม่พึงประสงค์ บริการน้ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง

ความตอ้งการของเยาวชนท่ีมีความเส่ียงสูงและแก้ไขปัญหาแก๊งเด็กและเยาวชน สําหรับรายช่ือทีมโปรดดู

เวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสงัคมท่ี www.swd.gov.hk 

 
บริการนอกสถานท่ีตลอดคืนสําหรับวัยรุ่นท่ีเดินเตร่ในเวลากลางคืน 

 บริการนอกสถานท่ีตลอดคืนสําหรับวยัรุ่นท่ีเดินเตร่ในเวลากลางคืนมีบริการทัว่ทั้งเขตเพื่อเขา้ถึงวัยรุ่นท่ีเดิน

เตร่ในเวลากลางคืนซ่ึงมีความเส่ียงสูงท่ีตอ้งเผชิญกับอนัตรายทางศีลธรรมท่ีอาจเกิดขึ้น สําหรับรายช่ือทีม

โปรดดูเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 
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ทีมสนับสนุนเยาวชนไซเบอร์ 

 ทีมสนับสนุนเยาวชนไซเบอร์ยื่นมือช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์อย่างมืออาชีพสําหรับเยาวชนท่ีมีความ

เส่ียงและซ่อนเร้น รวมถึงการให้คาํปรึกษาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และบริการกลุ่ม/โปรแกรม พวกเขา

จะสร้างความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนและองคก์รอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขา้มภาคส่วน

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเยาวชนท่ีมีความเส่ียงและซ่อนเร้น สําหรับรายช่ือทีม โปรดดูท่ีเวบ็ไซตข์อง

กรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 

 
บริการสายด่วนสําหรับเยาวชนท่ีมีความเส่ียง 

• บริการสายด่วนท่ีดาํเนินการโดย HongKong Federation of Youth Groups (2777 8899) คือการให้คาํปรึกษา

แก่เยาวชนท่ีมีความเส่ียงซ่ึงเผชิญวิกฤตผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ บริการท่ีจดัให้กบัผูโ้ทร ได้แก่ การให้

คาํแนะนาํและการให้คาํปรึกษาทางโทรศพัท ์การให้คาํปรึกษาแบบตวัต่อตวัสําหรับการแทรกแซงทนัทีและ

การส่งต่อไปยงัหน่วยบริการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
 

โครงการสนับสนุนการพฒันาเด็กและเยาวชนระดับเขต 

• เป้าหมายของโครงการคือเด็กและเยาวชนอายุ 24 ปีหรือตํ่ากว่าท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรืออยู่ภายใต้

สถานการณ์ท่ีดอ้ยโอกาสในเขต ทรัพยากรจะถูกแจกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าใชจ่้ายใน

แต่ละรายการสําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการด้านพฒันาการของพวกเขา ลูกคา้ท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือท่ีรับบริการงานท่ีช่วยเก่ียวกับปัญหาสังคมอาจติดต่อขอรายละเอียดจากนักสังคม

สงเคราะห์ท่ีรับผิดชอบ 
 

นาํคนหนุ่มสาวกลบัสู่แนวทางท่ีถูกตอ้ง 
 

โครงการบริการสนับสนุนชุมชน 

 โครงการบริการสนบัสนุนชุมชน (CSSS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการสนบัสนุนแก่เด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บการ

เตือนภายใตโ้ครงการพิจารณาควบคุมดูแลของตาํรวจ, เยาวชนท่ีถูกจบักุมและคนรอบขา้งเพื่อช่วยเหลือพวก

เขาในการรวมเข้ากับชุมชนอีกคร้ัง กาํจัดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนและผิดกฎหมายของพวกเขา และเพื่อลด

โอกาสในการละเมิดกฎหมาย บริการต่างๆ ไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษารายบุคคลและครอบครัว กลุ่มบาํบดั กลุ่ม

การฝึกทักษะ/การศึกษา บริการชุมชนโครงการป้องกันอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อการทํางานร่วมกันของ

บริการท่ีดีขึ้น ทีม CSSS แต่ละทีมจะรวมอยู่ในศูนยบ์ริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ สําหรับรายช่ือทีม 

โปรดดูเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 
 

http://www.swd.gov.hk/
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B. บริการบําบัดและฟ้ืนฟูจากยาเสพติด 
 

ศูนย์ให้คําปรึกษาสําหรับผู้ใช้วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

 ศูนยใ์ห้คาํปรึกษาผูใ้ชว้ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้คาํปรึกษาและความช่วยเหลือแก่

ผูใ้ช้วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทจนเป็นนิสัย / เป็นคร้ังคราว / ท่ีอาจเกิดขึ้นและเยาวชนท่ีมีความเส่ียง

เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการละเวน้จากการใช้วตัถุออกฤทธ์ิในทางท่ีผิดและพฒันาวิถีชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ 

บริการต่างๆ ไดแ้ก่ (i) การให้คาํปรึกษาเป็นกรณีฯและกลุ่มสําหรับผูใ้ชว้ตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทและ

สมาชิกในครอบครัว (ii) บริการช่วยเหลือเพื่อน (iii) โปรแกรมการศึกษาเชิงป้องกันสําหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษา สถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและองค์กรฝึกอบรมวิชาชีพและประชาชนทัว่ไปในระดับ

ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ (iv) การฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นพันธมิตรกัน และ (v) บริการ

ช่วยเหลือทางการแพทยน์อกสถานท่ีสําหรับผูย้ากไร้เพื่อระบุและกระตุน้ให้พวกเขาขอรับบริการการรักษา

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตั้ งแต่เน่ินๆ สําหรับรายช่ือศูนย์ โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวสัดิการสังคมท่ี 

www.swd.gov.hk 
 
ศูนย์บําบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาท่ีอาศัยอยู่และบ้านกึ่งวิถี 

 ศูนยบ์าํบดัและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาท่ีอาศยัอยู่และบา้นก่ึงวิถีรองรับผูใ้ช้ยาเสพติดท่ีตอ้งการแสวงหาการบําบัดยาเสพ

ติดในท่ีอยู่อาศัยโดยสมัครใจ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรวมตัวทางสังคม ดว้ยบริการท่ีต่อเน่ืองและการจดั

เตรียมการดูแลหลังจากนั้ น มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู ้ใช้ยาเสพติดเลิกพฤติกรรมการเสพยาเสพติด 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก พฒันาทิศทางในชีวิตใหม่และรวมเขา้กบัชุมชนอีกคร้ัง สําหรับรายช่ือ

ศูนยย์อ่ย โปรดดูเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 

 
ศูนย์ให้คําปรึกษาด้านยาเสพติด 

 ศูนย์ให้คาํปรึกษาด้านยาเสพติดมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้ยาเสพติดละเวน้จากการใช้ยาในทางท่ีผิด 

ช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในอดีตเพื่อคงไวซ่ึ้งการละเวน้การเสพและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้ยา

เสพติดและผู้เสพยาเสพติดในอดีตให้จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากการใชย้าในทางท่ีผิด บริการต่างๆ ไดแ้ก่ (i) 

การให้คาํปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม (ii) กิจกรรมกลุ่ม (iii) บริการช่วยเหลือเพื่อน (iv) บริการการศึกษา

เชิงป้องกนัแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ (v) บริการช่วยเหลือทางการแพทยใ์นสถานท่ีเพื่อระบุและกระตุน้ให้

ผูใ้ช้ยาเสพติดแสวงหาบริการการรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตั้งแต่เน่ินๆ สําหรับรายช่ือศูนย  ์โปรดดู

เวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสงัคมท่ี www.swd.gov.hk 
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C.  บริการพฒันาชุมชน 
 

ศูนย์ชุมชน 

 ศูนยชุ์มชนเป็นจุดรวมสําหรับทุกกลุ่มวัยในทอ้งท่ี ซ่ึงส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางสังคมและการสนบัสนุนซ่ึง

กนัและกัน พฒันาความรู้สึกของการพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทาํงานร่วมกนัภายใน

ชุมชน และเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลและครอบครัวในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน สาํหรับรายช่ือศนูย ์โปรดดูเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk 
 

โครงการพฒันาชุมชนระดับพืน้ท่ีใกล้เคียง (NLCDP) 

 โครงการพฒันาชุมชนระดบัพื้นท่ีใกลเ้คียง (NLCDP) คือการให้บริการชุมชนท่ีขาดแคลนและอยู่ช่ัวคราวซ่ึง

การจดับริการสวสัดิการและส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่เพียงพอหรือไม่มีอยู่จริง คาดว่าบริการ NLCDP จะยุติ

ลงดว้ยการให้บริการตามชุมชนมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มท่ีเส่ียงในชุมชนและการลดลงของโครงการกวาดลา้ง

พื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัชั่วคราว พื้นท่ีแออดัและการเคหะเป็นตน้ สําหรับรายช่ือทีมโปรดดู ไปท่ีเว็บไซต์ของกรม

สวสัดิการสังคมท่ี www.swd.gov.hk. 
 

ทีมเครือข่ายดูแลและสนับสนุน (CSNT) 

 ทีมเครือข่ายดูแลและสนบัสนุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลืออดีตผู้กระทําความผิด อดีตผู้ป่วยทางจิตและคนท่ี

นอนข้างถนนในเกาลูนตะวันตก เพื่อรวมตวัเขา้กบัชุมชนอีกคร้ังผา่นการจดัใหมี้การเขา้ถึง การสนบัสนุน งาน

ท่ีช่วยเก่ียวกบัปัญหาสังคมและบริการงานกลุ่ม สาํหรับรายช่ือทีม โปรดดูเวบ็ไซตข์องกรมสวสัดิการสังคมท่ี 

www.swd.gov.hk 
 
 
 
 
หน่วยเยาวชน 

สาขาเยาวชนและราชทณัฑ ์

กรมสวสัดิการสังคม 

มีนาคม 2021 
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