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  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.

Service Mode

เวลาทาํการ
8.00 น. ถงึ 18.00 น. ตั �งแตว่นัจันทรถ์งึวนัเสาร ์
(แตล่ะศนูย ์/ หน่วยขยายเวลาการใหบ้รกิาร)

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

คา่ธรรมเนยีม
คา่ธรรมเนยีมจะเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืนหรอืรายวนั และอาจมกีารแกไ้ขทกุปี

Fees

Operating Hours

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

  Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres
  Medical Social Services Units
  District Elderly Community Centres / Neighbourhood Elderly Centres
  SWD hotline: 2343 2255
  Enquiry telephone numbers and addresses of all DEs / DCUs can be 
   downloaded from the SWD homepage at www.swd.gov.hk

Enquiry

   ศนูยบ์รกิารครอบครัวแบบครบวงจร / 
    ศนูยบ์รกิารแบบครบวงจร
   หน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พื�อสงัคม
   ศนูยช์มุชนผูส้งูอายขุองเขต / ศนูยผ์ูส้งูอายใุนบรเิวณใกลเ้คยีง
   สายดว่น SWD: 2343 2255
   หมายเลขโทรศพัทแ์ละที�อยูเ่พื�อตดิตอ่สอบถามของ DEs / 
    DCUs ทั �งหมดสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากหนา้โฮมเพจของ SWD 
    ที� www.swd.gov.hk
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Day Care Centres / Units for the Elderly

ศนูย ์/ หนว่ยดแูลเฉพาะกลางวนัสําหรบัผูส้งูอายุศนูย ์/ หน่วยดแูลเฉพาะกลางวนัสําหรับผูส้งูอาย ุ(DEs / DCUs) 
ใหบ้รกิารดแูลชมุชนตามศนูย ์เชน่ การดแูลชว่งกลางวนั การออก
กําลงักายเพื�อการฟื�นฟแูละกจิกรรมทางสงัคมแกผู่ส้งูอายทุี�ออ่นแอ
ที�มอีาย ุ60 ปีขึ�นไป อาศยัอยูใ่นชมุชนและผูไ้ดรั้บการประเมนิ
และแนะนําสําหรับบรกิารดแูลชมุชนหรอืบา้นพักผูส้งูอายภุายใต ้
กลไกการประเมนิความตอ้งการการดแูลแบบมาตรฐานสําหรับ
บรกิารสําหรับผูส้งูอาย ุรวมถงึผูท้ี�เป็นโรคสมองเสื�อม บรกิารนี�มี
จดุมุง่หมายเพื�อชว่ยผูใ้ชบ้รกิารรักษาระดบัการทํางานที�เหมาะสม 
ปรับปรงุคณุภาพชวีติและอายขุองพวกเขาในชมุชนที�คุน้เคย พวก
เขายงัใหก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืในรปูแบบตา่ง ๆ แกผู่ด้แูล

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. 

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

service;
- 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

Target Groups

   ผูส้งูอายุ
-  อาย ุ60 ปีขึ�นไป อาศยัอยูใ่นชมุชนและไมไ่ดรั้บบรกิารของสถาบนั

-    ไดรั้บการประเมนิและแนะนําสําหรับบรกิารดแูลชมุชนหรอืบรกิารบา้นพัก
ผูส้งูอายภุายใตก้ลไกการประเมนิความตอ้งการการดแูลแบบมาตรฐาน
สําหรับบรกิารสําหรับผูส้งูอายแุละเหมาะสําหรับบรกิารดแูลเฉพาะกลางวนั
และ

-  ผูด้แูลไมส่ามารถใหก้ารดแูลแบบเต็มเวลาได ้
   ผูด้แูลผูเ้ขา้รว่มศนูย/์
    หนว่ยดแูลเฉพาะกลางวนัสาํหรบัผูส้งูอายุ

Scope of Services

   Personal care
   Nursing care
   Rehabilitation exercises
   Meal service

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

   สขุศกึษา
   กจิกรรมทางสงัคมและนันทนาการ
   บรกิารสนับสนุนผูด้แูล
   บรกิารใหคํ้าปรกึษาและสง่ตอ่

   การดแูลสว่นบคุคล
   การพยาบาล
   การออกกําลงักายเพื�อการ

ฟื�นฟู
   บรกิารอาหาร

กลุม่เป้าหมาย

ขอบเขตการใหบ้รกิาร

   บรกิารเต็มเวลา
-  เขา้รว่ม DEs / DCUs เป็นเวลา 4 วนัขึ�นไปในหนึ�งสปัดาห ์

(เหมาะสําหรับผูส้งูอายทุี�มคีวามสามารถในการดแูลตนเองตํ�าและขาดการดู
แลจากผูด้แูลในชว่งกลางวนั)

   บรกิารพารท์ไทม์
-  เขา้รว่ม DEs / DCUs  นอ้ยกวา่ 4 วนัในหนึ�งสปัดาห ์

(เหมาะสําหรับผูส้งูอายทุี�มคีวามสามารถในการดแูลตนเองสงูและมผีูด้แูล
    เพื�อดแูลบางชว่งระหวา่งวนั)

   บรกิารดแูลช ั�วคราวชว่งกลางวนั
-   ใหบ้รกิารดแูลผูส้งูอายใุนระยะสั �นหรอืชั�วคราวแกผู่ส้งูอายทุี�ออ่นแอ เพื�อให ้

ผูด้แูลไดพั้กผอ่นในยามจําเป็น เพื�อใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ที�ผูด้แูลตอ่ไปได ้
-   ผูใ้ชบ้รกิารดแูลชั�วคราวชว่งกลางวนัไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมนิภายใต ้

กลไกการประเมนิความตอ้งการการดแูลแบบมาตรฐานสําหรับบรกิารสําหรับ
ผูส้งูอาย ุผูส้งูอายหุรอืผูด้แูลสามารถตดิตอ่ DEs / DCUs ไดโ้ดยตรงเพื�อ
สอบถามและสมคัร ผูส้มคัรยงัสามารถขอการสง่ตอ่ผา่นศนูยบ์รกิารครอบครัว
แบบครบวงจร / ศนูยบ์รกิารแบบครบวงจร, หน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พื�อ
สงัคม, ศนูยช์มุชนผูส้งูอายขุองเขตและศนูยผ์ูส้งูอายใุนบรเิวณใกลเ้คยีง

โหมดการใหบ้รกิาร
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