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วตัถุประสงค ์

กรมสวสัดกิารสงัคมไดม้อบหมายใหอ้งคก์รที่ไมใ่ช่ภาครฐัจดับรกิารเยีย่มผูป้ว่ยโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมส าหรบั

บา้นพกัผูส้งูอายใุหแ้ก่ผูท้ี่พกัอาศยัในบา้นพกัผูส้งูอายทุีจ่ดัหาเงนิทุนดว้ยตนเองและบ้านพกัผูส้งูอายเุอกชนทัง้หมด 

รวมถงึบา้นพกัคนพกิาร ทัง้น้ี เพื่อสง่เสรมิการจดัการเชงิรกุเพื่อป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล 

และการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้เป็นช่วงๆ อื่นๆ เพื่อปรบัปรงุสขุภาพโดยทัว่ไปของผูอ้าศยั 

และเพื่อลดการพึง่พาระบบสขุภาพของบรกิารสาธารณสขุ 

 

บรกิารเยีย่มผูป้ว่ยโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 

 การรกัษาทางการแพทยส์ าหรบัการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้เป็นช่วงๆ  

 การตรวจสขุภาพตามปกตสิ าหรบัผูพ้กัอาศยั 

 การประเมนิความตอ้งการการดแูลสว่นบุคคล รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์ยดึยัง้ 

อุปกรณ์ฟ้ืนฟูหรอือุปกรณ์ช่วยเหลอือื่นๆ 

 การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบับนัทกึสขุภาพของผูอ้าศยั และ  

 การจดัการฝึกอบรมเจา้หน้าทีป่ระจ าบา้นพกัผูส้งูอายใุนเรื่องเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพและควบคมุการตดิ

เชือ้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

หากท่านตอ้งการตดิต่อสอบถาม 

โปรดตดิต่อหน่วยงานออกใบอนุญาตและก ากบัดแูลของกรมสวสัดกิารสงัคมทีห่มายเลขโทรศพัท ์3793 4180 
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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 

 

Fee 

Free of charge 

 

For enquiry, please contact Licensing and Regulation Branch of Social Welfare Department at 3793 4180 
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ผูใ้หบ้รกิารและหมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัตดิต่อสอบถาม／Service Operators and Enquiry 

เขต／District ผูใ้หบ้รกิาร／Service Operators หมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัตดิต่อสอบถาม

／Enquiry 

ฝ ัง่ตะวนัออกและหวา่นไจ๋ 

(Eastern and Wan Chai) 
หน่วยงานบรกิารสงัคมแบ๊บตสิ (Baptist Oi 

Kwan Social Service) 
2729 8111 

เซน็ทรลัและฝ ัง่ตะวนัตก, ฝ ัง่ใต ้

และหมูเ่กาะต่างๆ (Central & 

Western, Southern and 

Islands) 

กลุ่มโรงพยาบาลถงัวา (Tung Wah Group 

of Hospitals) 
2884 9044 

เกาลูนและเยาซมิหมง 

(Kowloon City and Yau Tsim 

Mong) 

สมาคมการกุศลหลอกซนิถ่อง, เกาลูน (The 

Lok Sin Tong Benevolent Society, 

Kowloon) 

2361 1328 

กวนตง, หวอ่งไทซนิ และไซกุง 

(Kwun Tong, Wong Tai Sin 

and Sai Kung) 

ศูนยบ์รกิารครอบครวัครสิเตยีน (Christian 

Family Service Centre) 
2950 5879 

ซมัซุยโป (Sham Shui Po) ศูนยบ์รกิารครอบครวัครสิเตยีน (Christian 

Family Service Centre) 
2950 5879 

เชงิวานและไควซงิ (Tsuen 

Wan and Kwai Tsing) 

หน่วยงานบรกิารสงัคมหยาง เมโมเรยีล  

เมธอดสิต์ (Yang Memorial Methodist 

Social Service) 

2337 9433 

ชาทนิ, ไทโป และฝ ัง่เหนือ 

(Sha Tin, Tai Po and North) 
หน่วยงานบรกิารสงัคมแบ๊บตสิ (Baptist Oi 

Kwan Social Service) 
2729 8111 

ถุนเหมนิและหยวนหลง (Tuen 

Mun and Yuen Long) โรงพยาบาลป๊อก โออ ี(Pok Oi Hospital) 2479 8112 

 


