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( Service Mode )


i±ttilil,M~
Social Welfare Department

Full-time service
- Attend DEs / DCUs for 4 days or more in a week (suitable for elderly
persons with low self-care ability and lacking the care of carers during
daytime).



Part-time service
- Attend DEs / DCUs for less than 4 days in a week (suitable for elderly
persons with higher self-care ability and having carers to provide them
with partial care during daytime).



Day respite service
- Provide short-term or temporary day care service to frail elderly persons
to allow carers to take rest in times of need, so as to enable them to
continue with their carers’ duties.
- Users of day respite service do not need to be assessed under the
Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services.
Elderly persons or their carers can approach DEs / DCUs direct for
enquiry and application. Applicants may also request referrals through
Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres,
Medical Social Services Units, District Elderly Community Centres and
Neighbourhood Elderly Centres.

เวลาทําการ
8.00 น. ถึง 18.00 น. ตัง� แต่วน
ั จันทร์ถงึ วันเสาร์
(แต่ละศูนย์ / หน่วยขยายเวลาการให ้บริการ)

_______

( Operating Hours
______,)
8:00 a.m. to 6:00 p.m. from Mondays to Saturdays (Individual
centres / units provide extended hours service).

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเป็ นรายเดือนหรือรายวัน และอาจมีการแก ้ไขทุกปี

( Fees )
Fees are charged on a monthly or daily basis, and may be revised annually.

ติดต่อสอบถาม


ศูนย์บริการครอบครัวแบบครบวงจร /
ศูนย์บริการแบบครบวงจร



หน่วยบริการทางการแพทย์เพือ
� สงั คม



ศูนย์ชม
ุ ชนผู ้สูงอายุของเขต / ศูนย์ผู ้สูงอายุในบริเวณใกล ้เคียง



สายด่วน SWD: 2343 2255



ั ท์และทีอ
หมายเลขโทรศพ
� ยูเ่ พือ
� ติดต่อสอบถามของ DEs /
DCUs ทัง� หมดสามารถดาวน์โหลดได ้จากหน ้าโฮมเพจของ SWD
ที� www.swd.gov.hk

Enquiry
(.._______,)






Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres
Medical Social Services Units

District Elderly Community Centres / Neighbourhood Elderly Centres
SWD hotline: 2343 2255

บริก ารดู แ ลชุ ม ชนตามศู น ย์
Centre-based Community Care Services
ศูนย์ / หน่วยดูแลเฉพาะกลางว ัน
ํ หร ับผูส
สา
้ ง
ู อายุ

Day Care Centres /
Units for the Elderly

Enquiry telephone numbers and addresses of all DEs / DCUs can be
downloaded from the SWD homepage at www.swd.gov.hk

กรมสวัสดิการสังคม
แผนกผูส้ ู งอายุ
ธันวาคม ����

Social Welfare Department
Elderly Branch
December 2021

（Thai Version）

ศูนย์ / หน่วยดูแลเฉพาะกลางวันสําหรับผู ้สูงอายุ (DEs / DCUs)
่ การดูแลชว่ งกลางวัน การออก
ให ้บริการดูแลชุมชนตามศูนย์ เชน
กําลังกายเพือ
� การฟื� นฟูและกิจกรรมทางสงั คมแก่ผู ้สูงอายุทอ
ี� อ
่ นแอ
ั อยูใ่ นชุมชนและผู ้ได ้รับการประเมิน
ทีม
� อ
ี ายุ 60 ปี ขน
ึ� ไป อาศย
และแนะนํ าสําหรับบริการดูแลชุมชนหรือบ ้านพักผู ้สูงอายุภายใต ้
กลไกการประเมินความต ้องการการดูแลแบบมาตรฐานสําหรับ
ื� ม บริการนีม
บริการสําหรับผู ้สูงอายุ รวมถึงผู ้ทีเ� ป็ นโรคสมองเสอ
� ี
้ การรักษาระดับการทํางานทีเ� หมาะสม
จุดมุง่ หมายเพือ
� ชว่ ยผู ้ใชบริ
ปรับปรุงคุณภาพชวี ต
ิ และอายุของพวกเขาในชุมชนทีค
� ุ ้นเคย พวก
เขายังให ้การสนับสนุนและชว่ ยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู ้ดูแล

ศูนย์ / หน่วยดูแลเฉพาะกลางว ันสําหร ับผูส
้ งู อายุ
ขอบเขตการให้บริการ






ผูส
้ ง
ู อายุ
ั อยูใ่ นชุมชนและไม่ได ้รับบริการของสถาบัน
- อายุ 60 ปี ขน
ึ� ไป อาศย

,-

Day Care Centres / Units for the Elderly (DEs / DCUs) provide
centre-based community care services, such as day time care,
rehabilitation exercises and social activities, to frail elderly
persons aged 60 or above living in the community and who are
assessed and recommended for Community Care Services or
Residential Care Services under the Standardised Care Need
Assessment Mechanism for Elderly Services, including those
suffering from dementia. The services aim at helping service
users maintain an optimal level of functioning, improve their
quality of life and age in place in a familiar community. They
also provide various kinds of support and assistance to carers.

________



กลุม
่ เป้าหมาย

- ได ้รับการประเมินและแนะนํ าสําหรับบริการดูแลชุมชนหรือบริการบ ้านพัก
ผู ้สูงอายุภายใต ้กลไกการประเมินความต ้องการการดูแลแบบมาตรฐาน
สําหรับบริการสําหรับผู ้สูงอายุและเหมาะสําหรับบริการดูแลเฉพาะกลางวัน
และ
- ผู ้ดูแลไม่สามารถให ้การดูแลแบบเต็มเวลาได ้




- Assessed and recommended for Community Care Services or
Residential Care Services under the Standardised Care Need
Assessment Mechanism for Elderly Services and suitable for day
care services; and
- Whose carers are unable to provide full-time care.







Carers of the attendees of Day Care Centres /
Units for the Elderly





ึ ษา
สุขศก
กิจกรรมทางสงั คมและนันทนาการ
บริการสนับสนุนผู ้ดูแล
บริการให ้คําปรึกษาและสง่ ต่อ

Personal care
Nursing care
Rehabilitation exercises
Meal service






Health education
Social and recreational activities
Carer support services
Counselling and referral services

โหมดการให้บริการ


บริการเต็มเวลา

ั ดาห์
- เข ้าร่วม DEs / DCUs เป็ นเวลา 4 วันขึน
� ไปในหนึง� สป
ํ
(เหมาะสาหรับผู ้สูงอายุทม
ี� ค
ี วามสามารถในการดูแลตนเองตํา� และขาดการดู
แลจากผู ้ดูแลในชว่ งกลางวัน)


บริการพาร์ทไทม์

ั ดาห์
- เข ้าร่วม DEs / DCUs น ้อยกว่า 4 วันในหนึง� สป
(เหมาะสําหรับผู ้สูงอายุทม
ี� ค
ี วามสามารถในการดูแลตนเองสูงและมีผู ้ดูแล
เพือ
� ดูแลบางชว่ งระหว่างวัน)

Elderly persons
- Aged 60 or above living in the community and not receiving institutional
service;



( Scope of Services )

ผูด
้ แ
ู ลผูเ้ ข้าร่วมศูนย์/
ํ หร ับผูส
หน่วยดูแลเฉพาะกลางว ันสา
้ ง
ู อายุ

( Target Groups )

การดูแลสว่ นบุคคล
การพยาบาล
การออกกําลังกายเพือ
� การ
ฟื� นฟู
บริการอาหาร



่ งกลางว ัน
บริการดูแลชว� ั คราวชว

ั � หรือชวั� คราวแก่ผู ้สูงอายุทอ
- ให ้บริการดูแลผู ้สูงอายุในระยะสน
ี� อ
่ นแอ เพือ
� ให ้
ผู ้ดูแลได ้พักผ่อนในยามจําเป็ น เพือ
� ให ้สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีผ
� ู ้ดูแลต่อไปได ้
้ การดูแลชวั� คราวชว่ งกลางวันไม่จําเป็ นต ้องได ้รับการประเมินภายใต ้
- ผู ้ใชบริ
กลไกการประเมินความต ้องการการดูแลแบบมาตรฐานสําหรับบริการสําหรับ
ผู ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุหรือผู ้ดูแลสามารถติดต่อ DEs / DCUs ได ้โดยตรงเพือ
�
่
สอบถามและสมัคร ผู ้สมัครยังสามารถขอการสงต่อผ่านศูนย์บริการครอบครัว
แบบครบวงจร / ศูนย์บริการแบบครบวงจร, หน่วยบริการทางการแพทย์เพือ
�
สงั คม, ศูนย์ชม
ุ ชนผู ้สูงอายุของเขตและศูนย์ผู ้สูงอายุในบริเวณใกล ้เคียง

Day Care Centres / Units for the Elderly

