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วัตถุประสงค ์

กรมสวัสดิการสังคมได้มอบหมายให้องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐจัดบริการเยี่ยมผู้ป่วยโด

ยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมส าหรับบ้านพักผู้สูงอายุให้แก่ผู้ท่ีพักอาศัยในบ้านพัก

ผู้สูงอายุที่จัดหาเงินทุนด้วยตนเองและบ้านพักผู้สูงอายุเอกชนทั้งหมด 

รวมถึงบ้านพักคนพิการ ทั้งน้ี 

เพื่อส่งเสริมการจัดการเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

และการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ อื่นๆ 

เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยทั่วไปของผู้อาศัย 

และเพื่อลดการพึ่งพาระบบสุขภาพของบริการสาธารณสุข 

 

บริการเยี่ยมผู้ปว่ยโดยผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 การรักษาทางการแพทย์ส าหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ  

 การตรวจสุขภาพตามปกติส าหรับผู้พักอาศัย 

 การประเมินความต้องการการดูแลส่วนบุคคล 

รวมถึงการใช้อุปกรณ์ยึดย้ัง อุปกรณ์ฟื้นฟูหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ 

 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบันทึกสุขภาพของผู้อาศัย และ  

 การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าบ้านพักผู้สูงอายุในเรื่องเกี่ยวกับกา

รดูแลสุขภาพและควบคุมการติดเชื้อ 
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ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม 

โปรดติดต่อหน่วยงานออกใบอนุญาตและก ากับดูแลของกรมสวัสดิการสังคมที่หม

ายเลขโทรศัพท์ 3 7070 471  
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Purpose 

The Social Welfare Department has commissioned non-government 

organisations to provide Visiting Medical Practitioner Service to the 

residents of all private and self-financing Residential Care Homes for the 

Elderly and Residential Care Homes for Persons with Disabilities, so as 

to promote proactive management of seasonal influenza and other 

episodic illness for improvement of the general health of the residents 

and to reduce their reliance on the public healthcare system. 

 

Visiting Medical Practitioner Service 

 medical treatment of episodic illnesses;  

 providing regular medical examinations for residents; 

 assessment on personal care needs, including use of restraint, 

other rehabilitative or assistive devices; 

 advising on health records of residents; and  

 providing training for the staff of Residential Care Homes on 

health care and infection control 
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Fee 

Free of charge 

For enquiry, please contact Licensing and Regulation Branch of Social 

Welfare Department at 3104 0702 
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ผู้ให้บริการและหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับตดิต่อสอบถาม／Service 

Operators and Enquiry 

เขต／District ผู้ให้บริการ／Service 

Operators 

หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดต่

อสอบถาม／Enquiry 

ฝั่งตะวันออกและหว่านไจ๋ 

(Eastern and Wan 

Chai) 

หน่วยงานบริการสังคมแบ๊บติส 

(Baptist Oi Kwan Social 

Service) 

2729 8111 

เซ็นทรัลและฝั่งตะวันตก, 

ฝ่ังใต้ และหมู่เกาะต่างๆ 

(Central & Western, 

Southern and Islands) 

กลุ่มโรงพยาบาลถังวา (Tung 

Wah Group of Hospitals) 

2884 9044 

เกาลูนและเยาซิมหมง 

(Kowloon City and 

Yau Tsim Mong) 

สมาคมการกุศลหลอกซินถ่อง, 

เกาลูน (The Lok Sin Tong 

Benevolent Society, 

Kowloon) 

2361 1328 

กวนตง, หว่องไทซิน 

และไซกุง (Kwun Tong, 

Wong Tai Sin and Sai 

ศูนย์บริการครอบครัวคริสเตียน 

(Christian Family Service 

Centre) 

2950 5879 
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Kung) 

ซัมซุยโป (Sham Shui 

Po) 

ศูนย์บริการครอบครัวคริสเตียน 

(Christian Family Service 

Centre) 

2950 5879 

เชิงวานและไควซิง 

(Tsuen Wan and Kwai 

Tsing) 

หน่วยงานบริการสังคมหยาง 

เมโมเรียล  

เมธอดิสต์ (Yang Memorial 

Methodist Social Service) 

2337 9433 

ชาทิน, ไทโป 

และฝ่ังเหนือ (Sha Tin, 

Tai Po and North) 

หน่วยงานบริการสังคมแบ๊บติส 

(Baptist Oi Kwan Social 

Service) 

2729 8111 

ถุนเหมินและหยวนหลง 

(Tuen Mun and Yuen 

Long) 

โรงพยาบาลป๊อก โออี (Pok Oi 

Hospital) 

2479 8112 

 




