
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) 

ศูนยบูรณาการสุขภาพจิตของชุมชน 
( Service Brief ) 

       สรุปการใหบริการ 
 
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. 
 

ลกัษณะการใหบรกิาร 

ศูนยบูรณาการสุขภาพจิตของชุมชน(ICCMW) 

เปนศูนยรวมใหบริการแบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนใหความชวยเห

ลือชุมชนในสวนภูมิภาคซื่งสามารถเขาถึงไดจากทุกพ้ืนท่ี และ 

ชวยฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

เริ่มต้ังแตการปองกันข้ันตนจนถึงการบริหารความเส่ียงสําหรับผูป

วยเปนโรคจิต, ผูท่ีสงสัยวามีปญหาทางสุขภาพจิต, ครอบครัว/ 

ผูดูแล และ ผูอยูอาศัยในเขตท่ีใหบริการ 
 
Target Group                                                                                             
The target groups of ICCMW are those living in the district, including - 

 Ex-mentally-ill persons aged 15 or above 
 Persons with suspected mental health problems aged 15 or above 
 Family members / carers of the above persons 
 Residents with interest in understanding and improving their mental   
   health 

 



กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายของ ICCMW คือ ผูอยูอาศัยภายในเขต รวมถึง 

 ผูท่ีเคยปวยโรคจิตท่ีมีอายุต้ังแต 15ปข้ึนไป 

 บุคคลท่ีถูกสงสัยวามีปญหาดานสุขภาพจิตท่ีมีอายุต้ังแต 

15ปข้ึนไป 

 สมาชิกในครอบครัว/ ผูดูแลบุคคลดังกลาวขางตน 

 ประชาชนท่ีมีความสนใจท่ีจะทําความเขาใจ 

และพัฒนาสุขภาพจิต 
 
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 
 Public education programs on mental health 
 Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital    

Authority for clinical assessment or psychiatric treatment 
 

ขอบเขตการใหบรกิาร 

ICCMW ใหบริการดังนี้ 

• ใหบริการโดยไมตองนัดหมาย 

• บริการการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 



• การแนะแนวใหคําปรึกษาแบบกรณีศีกษา 

• บริการบําบัดรักษาและชวยเหลือโดยกลุมสนับสนุน 

• กิจกรรมสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  

• การฝกอบรมประจําวัน 

• บริการการอบรมกิจกรรมบําบัดแบบลงพืนท่ี 

• บริการชวยเหลือโดยกลุมเพ่ีอนท่ีมีความเขาใจ 

• ใหการศึกษาชุมชนเก่ียวกับสุขภาพจิต 

• การสงตอไปยังแผนกจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลเพ่ือกา

รประเมินผลทางการแพทย หรือการรักษาทางจิตเวช 
 
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.. 

 

วธิกีารสงตอผูปวย 

การสงตอผูปวยสามารถทําไดโดย  ICCMW ผานทาง 

• การสมัครดวยตนเองของกลุมเปาหมายดงักลาวขางตน หรือ 

• แนะนําผานโดยแพทย, นักสังคมสงเคราะห, 

ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับดานสุขภาพ หรอืหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐบาล ฯลฯ 



Enquiry (Social Welfare Department) 

Tel.: 2343 2255 

Website: http://www.swd.gov.hk 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ (กรมสวสัดกิารสงัคม) 

โทรศัพท  2343 2255 

เวบ็ไซต http://www.swd.gov.hk 


