Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW)

ศูนย์บูรณาการสุขภาพจิตของชุมชน
( Service Brief )

สรุ ปการให้บริ การ
Service Description
The Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) is an
integrated centre providing one-stop, district-based and accessible community
support and social rehabilitation services ranging from early prevention to risk
management for ex-mentally-ill persons, persons with suspected mental health
problems, their families / carers and residents living in the serving district.

ลักษณะการให้ บริการ
ศูนย์บู รณาการสุ ข ภาพจิ ตของชุ ม ชน(ICCMW) เป็ นศู นย์รวมให้บ ริ ก ารแบบครบวงจรเพื่
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือชุมชนในส่ วนภูมิภาคซื่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ และ ช่วยฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางสังคม เริ่ มตั้งแต่การป้ องกันขั้นต้นจนถึงการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับผูป้ ่ วยเป็ นโรค
จิต, ผูท้ ี่สงสัยว่ามีปัญหาทางสุ ขภาพจิต, ครอบครัว / ผูด้ ูแล และ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตที่ให้บริ การ
Target Group
The target group of ICCMW includes ex-mentally ill persons and persons with
suspected mental health problems aged 15 or above; their families / carers and
residents living in the serving district. Since October 2019, the target group
of ICCMW was expanded to all secondary school students living / studying in
the serving district.

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของ ICCMW ได้แก่ อดีตผูป้ ่ วยทางจิตและผูท้ ี่สงสัยว่ามีปัญหาสุ ขภาพจิตอายุ 15 ปี
หรื อมากกว่า ครอบครัว / ผูด้ ูแลและผูอ้ ยูอ่ าศัยที่อาศัยอยู่ในเขตให้บริ การ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019
กลุ่มเป้าหมายของ ICCMW ได้ขยายไปยังนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดที่อาศัย / เรี ยนอยูใ่ นเขต
ที่ให้บริ การ

Scope of Services
The ICCMW provides the following services 
Drop-in services

Outreaching services

Casework counseling

Therapeutic and supportive group work services

Social and recreational activities

Day training

Outreaching occupational therapy training services

Peer support services

Clinical psychological service

Public education programs on mental health

Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital
Authority for clinical assessment or psychiatric treatment

ขอบเขตการให้ บริการ
ICCMW ให้บริ การดังนี้
• ให้บริ การโดยไม่ตอ้ งนัดหมาย
• บริ การการลงพื้นที่ภาคสนาม
• การแนะแนวให้คาํ ปรึ กษาแบบกรณี ศีกษา
• บริ การบําบัดรักษาและช่วยเหลือโดยกลุ่มสนับสนุน
• กิจกรรมสังคมและกิจกรรมนันทนาการ
• การฝึ กอบรมประจําวัน
• บริ การการอบรมกิจกรรมบําบัดแบบลงพืนที่
• บริ การช่วยเหลือโดยกลุ่มเพี่อนที่มีความเข้าใจ
• บริ การทางจิตวิทยาคลินิก
• ให้การศึกษาชุมชนเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต
• การส่ งต่อไปยังแผนกจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลเพื่อการประเมินผลทางการแพทย์
หรื อการรักษาทางจิตเวช
Referring Procedures
Referrals can be made to ICCMW through 
Self-application of the above-mentioned target groups; or

Referrals through doctors, social workers, allied health professionals
or government departments, etc..

วิธีการส่ งต่อผู้ป่วย

การส่ งต่อผูป้ ่ วยสามารถทําได้โดย ICCMW ผ่านทาง
• การสมัครด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น หรื อ
• แนะนําผ่านโดยแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์, ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ หรื อหน่วยงานต่าง
ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ
Enquiry (Social Welfare Department)
Tel.: 2343 2255
Website: http://www.swd.gov.hk

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม (กรมสวัสดิการสังคม)
โทรศัพท์ 2343 2255

เว็บไซต์ http://www.swd.gov.hk

