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The Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services (SCNAMES) and the 
Central Waiting List for Subsidised Long Term Care Services (CWL) implemented by the Social 
Welfare Department provide assessment and registration for subsidised long term care (LTC) 
services at single entry points so as to facilitate elderly persons in making applications, waitlisting 
and allocation of such services.    

Elderly persons are required to undergo standardised care need assessment at 
the time of their application for subsidised LTC services, with a view to assessing 
their LTC needs and matching them with appropriate service according to the 
assessment results.

How to assess the service needs of elderly 
persons and match them with LTC services?Q1

Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services

◎ Accredited Assessors
Accredited assessors include social 
workers, nurses, occupational therapists 
and physiotherapists, etc. They have 
received training and obtained the 
required accreditation on the use of the 
assessment tool.

◎ Areas of Assessment
Assessors conduct comprehensive assessments 
on the applicants’ abilities in activities of daily 
living, cognition and communication, emotion 
and behaviour, physical functioning, health 
condition, social support and living environment, 
etc., so as to identify their LTC needs.

◎ Service Matching
Elderly persons may apply and waitlist for LTC services based on the 
assessment results. For elderly persons matched with RCS, they may 
also apply for CCS solely or at the same time, in addition to RCS. Such an 
arrangement enables the elderly persons to receive care support services 
in their familiar home and community environment and to maintain their 
maximum level of functioning. 

Under the SCNAMES, accredited assessors assess the care needs of elderly persons with an 
internationally recognised assessment tool named “interRAI-Home Care” (interRAI-HC) and 
match them with appropriate LTC services.

Since July 2021, the Social Welfare Department has implemented the updated SCNAMES, 
including the updating of the assessment tool from the Minimum Data Set-Home Care 
version 2.0 (MDS-HC 2.0) to the interRAI-Home Care version 9.3 (interRAI-HC 9.3). The 
service matching mechanism has also been updated.

Under the updated SCNAMES, comprehensive assessments are conducted taking into account 
the impairment in functional performance of daily activities, clinical characteristics and care 
needs of the elderly persons. Due considerations are also given to other factors like cognitive 
impairment, environmental risks and carer’s condition, so as to better identify the various LTC 
service needs of the elderly persons, and match them with appropriate services.

กลไกการประเมนิความจ�าเป็นในการดูแลแบบมาตรฐานส�าหรบับรกิารผูสู้งอายุ

กลไกการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐานส�าหรบับรกิารผูส้งูอาย ุ(SCNAMES) และ รายชือ่การรอ
ของสว่นกลางส�าหรบับรกิารดแูลระยะยาวแบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื (CWL) ทีก่รมสวสัดกิารสงัคมด�าเนินการ
ประเมนิ และการลงทะเบยีนส�าหรบับรกิารการดแูลระยะยาวแบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื (LTC) ทีจ่ดุทางเขา้เดยีวเพือ่
อ�านวยความสะดวกในการสมคัร รายชือ่การรอ และการจดัสรรบรกิารดงักลา่วใหก้บัผูส้งูอาย ุ   

ผูสู้งอายุตอ้งไดร้บัการประเมนิความจ�าเป็นในการดูแลแบบมาตรฐานในขณะทีส่มคัรใช ้
บรกิาร LTC แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื เพือ่ประเมนิความจ�าเป็น LTC ของตนและจบัคูก่บั
บรกิารทีเ่หมาะสมตามผลการประเมนิ

ค�าถามที่ 1
จะประเมินความจ�าเป็นในการใช้บริการ 
ของผู้สูงอายุและจับคู่กับบริการ LTC ได้อย่างไร?

ภายใต ้ SCNAMES ผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจะประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลผูส้งูอายดุว้ยเคร ือ่งมอื
ประเมนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลชือ่วา่ “interRAI-Home Care” (interRAI-HC) และจบัคูก่บับรกิาร 
LTC ทีเ่หมาะสม

ตัง้แตเ่ดอืน กรกฎาคม 2021 กรมสวสัดกิารสงัคมไดน้�า SCNAMES ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้มาใช ้ซ ึง่รวม
ไปถงึการปรบัปรงุเคร ือ่งมอืในการประเมนิจากชดุขอ้มูลทีม่ปีรมิาณนอ้ยทีส่ดุของการดแูลบา้นในเวอรช์ ัน่ 
2.0 (MDS-HC 2.0) ไปจนถงึ interRAI-Home Care เวอรช์ ัน่ 9.3 (interRAI-HC 9.3) นอกจากนีย้งั 
ไดม้กีารปรบัปรงุกลไกการจบัคูบ่รกิารดว้ย

ภายใต ้SCNAMES ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ การประเมนิทีม่คีวามครอบคลมุจะด�าเนินการโดยค�านึงถงึการ
ดอ้ยประสทิธภิาพในการท�างานของกจิกรรมประจ�าวนั ลกัษณะทางคลนิิก และความจ�าเป็นในการดแูลผูส้งู
อาย ุ  นอกจากนีย้งัค�านึงถงึปัจจยัอืน่ ๆ เชน่ ความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
สภาพของผูด้แูล เพือ่ใหส้ามารถระบคุวามตอ้งการบรกิาร LTC ตา่ง ๆ ของผูส้งูอาย ุ และจบัคูก่บับรกิารที่

เหมาะสมไดด้ยีิง่ขึน้

◎ ผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรอง

ผูป้ระเมนิทีไ่ดร้บัการรบัรอง ไดแ้ก ่ นัก
สงัคมสงเคราะห ์ พยาบาล นักกจิกรรมบ�าบดั 
และนักกายภาพบ�าบดั เป็นตน้  พวกเขาไดร้บั
การฝึกอบรม และไดร้บัการรบัรองทีจ่�าเป็นใน
การใชเ้คร ือ่งมอืในการประเมนิ

◎ ขอบเขตของการประเมนิ

ผูป้ระเมนิท�าการประเมนิอย่างครอบคลมุเกีย่วกบัความ
สามารถของผูส้มคัรในดา้นของกจิกรรมการใชช้วีติ
ประจ�าวนั การรบัรู ้ และการสือ่สาร อารมณ ์ และ
พฤตกิรรม การท�างานทางกายภาพ สภาวะสขุภาพ การ
สนับสนุนทางสงัคม และสภาพแวดลอ้มของทีอ่ยูอ่าศยั 
เป็นตน้ เพือ่ระบคุวามจ�าเป็นใน LTC ของพวกเขา

◎ บรกิารจบัคู่

ผูส้งูอายสุามารถสมคัร และรอรบับรกิาร LTC ไดต้ามผลการประเมนิ ส�าหรบัผูส้งูอายทุี่

จบัคูก่บั RCS พวกเขาอาจสมคัร CCS อยา่งเดยีว หรอืพรอ้มกนักบั RCS เพิม่เตมิก็ได ้ 
ขอ้ตกลงดงักลา่วชว่ยใหผู้ส้งูอายไุดร้บับรกิารสนับสนุนดา้นการดแูลในสภาพแวดลอ้ม
ทีบ่า้นพกั และในชมุชนทีพ่วกเขาคุน้เคย และรกัษาระดบัการท�างานใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 



What can an elderly person do if he/she wants to 
remain living in the community while waitlisting 
for RCS?

Under the updated SCNAMES, elderly persons waitlisting for RCS may request their 
responsible/referring workers to change the status of their RCS application to “inactive” on 
their own accord before offered with admission to RCS. If their health conditions subsequently 
deteriorate or there are other circumstances, they may at any time request to change their 
application status back to “active” without the need to queue for the services all over again.

When and How should an elderly person make 
the application?

When an elderly person worries about his/her care arrangement as his/her health condition is 
deteriorating and the care need cannot be coped with by himself/herself or his/her family……

An elderly person or his/her family raises a request for 
subsidised LTC services to a responsible/referring worker 
of a Medical Social Services Unit, an Integrated Family 
Service Centre or an elderly service unit in the district.

Responsible/referring worker conducts initial screening and 
refers the elderly person for arrangement of assessment as 
appropriate.

Assessor carries out the assessment through home visit 
and face-to-face interview.

Responsible/referring worker explains to the elderly 
person the assessment result and service matched.

Responsible/referring worker draws up a care plan for the 
elderly person and assists him/her to apply for suitable 
service. The elderly persons assessed to have LTC needs 
may apply for appropriate subsidised LTC services.

Q2

Q3

Formulate a Care 
Plan

Explain the 
Assessment Result

Initial Screening

Conduct 
Assessment

Raise a RequestStep 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

The SCNAMES covers applications for the following subsidised LTC services:  
(I) Community Care Services (CCS):  
 • Integrated Home Care Services (Frail Cases), Enhanced Home and Community Care Services  
  and Day Care Centres/Units for the Elderly
(II) Residential Care Services (RCS):
 • Care and Attention Homes for the Elderly (subvented Care and Attention Homes,  
  Contract Homes, Private Homes participating in the Enhanced Bought Place Scheme  
  and Elderly Homes in Guangdong participating in the Residential Care Services 
  Scheme in Guangdong)
 • Nursing Homes (subvented Nursing Homes, Contract Homes and Nursing 
  Homes participating in the Nursing Home Place Purchase Scheme)

SCNAMES ครอบคลมุไปถงึแอปพลเิคช ัน่ส�าหรบัการใหบ้รกิาร LTC แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืดงัตอ่ไปนี:้  
(I) บรกิารดแูลชมุชน (CCS):  

• บรกิารดแูลบา้นพกัแบบเบ็ดเสรจ็ (กรณีทีอ่อ่นแอ) สง่เสรมิการใหบ้รกิารดแูลบา้นพกั และชมุชน รวมถงึ
ศนูยด์แูลเด็ก/แผนกส�าหรบัผูส้งูอายุ

(II) บรกิารดแูลทีอ่ยูอ่าศยั (RCS):
• ดแูล และเอาใจใสบ่า้นพกัส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(ดแูล และเอาใจใสบ่า้นพกัแบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื  

บา้นพกัตามสญัญา บา้นพกัสว่นบคุคลทีเ่ขา้รว่มในโครงการสง่เสรมิสถานทีซ่ ึง่ถกูซ ือ้ และบา้น
 

พกัผูส้งูอายใุนกวางตุง้ทีเ่ขา้รว่มในโครงการบรกิารดแูลทีอ่ยูอ่าศยัในกวางตุง้)
• บา้นพกัพรอ้มการดแูลสขุภาพ (บา้นพกับา้นพกัพรอ้มการดแูลสขุภาพแบบไดร้บัเงนิชว่ย 

เหลอื บา้นพกัตามสญัญา และบา้นพกัคนชราทีเ่ขา้รว่มในโครงการซือ้บา้นพกั 

พรอ้มการดแูลสขุภาพ)

ค�าถามที่ 2 ผู้สูงอายุควรสมัครเม่ือใดและอย่างไร?

เมือ่ผูส้งูอายกุงัวลกบัเร ือ่งการจดัการดแูลของตนเน่ืองจากภาวะสขุภาพทรดุโทรม และไม่สามารถจดัการกบั
ตนเอง หรอืครอบครวัไดเ้อง จ�าเป็นตอ้งดแูลตนเอง หรอืครอบครวัของผูส้งูอายเุอง……

ขัน้ตอนที ่1 ยืน่ค�ารอ้งขอ

ผูส้งูอาย ุ หรอืครอบครวัของผูส้งูอายยุืน่ค�ารอ้งของใชบ้รกิาร LTC 
แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืแกพ่นักงานทีร่บัผดิชอบ/สง่ตอ่ของหน่วย
บรกิารสงัคมทางการแพทย ์ ศนูยใ์หบ้รกิารครอบครวัแบบเบ็ดเสรจ็ 
หรอืแผนกใหบ้รกิารผูส้งูอายใุนเขต

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจคดั
กรองเบือ้งตน้

ผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ/แนะน�าตวัด�าเนินการคดักรองเบือ้งตน้ 
และสง่ผูส้งูอายตุอ่ไปเพือ่เตรยีมท�าการประเมนิตามความเหมาะสม

ขัน้ตอนที ่3 ท�าการประเมนิ ผูป้ระเมนิท�าการประเมนิโดยท�าการไปเยีย่มเยยีนบา้นพกั และ
สมัภาษณต์วัตอ่ตวั

ขัน้ตอนที ่4 อธบิายผลการ
ประเมนิ

พนักงานทีร่บัผดิชอบ/สง่ตวัท�าการอธบิายใหผู้ส้งูอายทุราบถงึผล
การประเมนิ และการบรกิารทีไ่ดร้บัการจบัคู่

ขัน้ตอนที ่5 ก�าหนดแผนการ
ดูแล

พนักงานทีร่บัผดิชอบ/สง่ตวัจะจดัท�าแผนการดแูลผูส้งูอาย ุ และ
ชว่ยเหลอืผูส้งูอายใุนการสมคัรขอใชบ้รกิารทีเ่หมาะสม  ผูส้งูอายทุี่

ไดร้บัการประเมนิวา่มคีวามจ�าเป็นใน LTC สามารถสมคัรใชบ้รกิาร 
LTC แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งเหมาะสม

ค�าถามที่ 3
ผูสู้งอายุจะท�าอะไรไดบ้า้งหากตอ้งการทีจ่ะอยู่ในชมุชน
ต่อไปในขณะทีก่�าลงัมีชือ่อยู่ในรายการของการรอ 
RCS?

ภายใต ้SCNAMES ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นรายการรอส�าหรบั RCS อาจขอใหพ้นักงานที่

รบัผดิชอบ/สง่ตวัเปลีย่นสถานะของแอปพลเิคช ัน่ RCS ไปเป็น "ไม่ใชง้าน" ดว้ยตนเองกอ่นทีจ่ะเสนอรายชือ่
ใหเ้ขา้ไปยงั RCS  หากสภาพสขุภาพของพวกเขาแยล่งในภายหลงั หรอืมสีถานการณอ์ืน่ ๆ พวกเขาอาจ
รอ้งขอใหเ้ปลีย่นสถานะการสมคัรกลบัเป็น "ใชง้าน" เมือ่ใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอควิรบับรกิารอกีคร ัง้



Q4

Q6

What can an elderly person do if his/her health 
condition deteriorates while waitlisting for CCS?

Is there a mechanism to deal with disagreement 
over assessment results and services matched?

Q5 When should a re-assessment be required?

The assessment results are valid for 12 months. Under normal circumstances, re-assessment 
will not be conducted within this period.
If applicants need to receive another LTC service type due to significant changes in their health 
conditions or circumstances after the assessment, the responsible/referring worker may 
arrange re-assessment to ascertain the applicants’ LTC needs or adjust the service(s) to be 
waitlisted for the applicants as appropriate.
Applicants should have valid assessment results to confirm that the services offered are 
suitable for them before their admission to services; otherwise, they are required to receive 
re-assessment.

Under the updated SCNAMES, if elderly persons are first assessed by interRAI-HC 9.3 to match 
with CCS and are put on the waiting list, and their health conditions subsequently deteriorate, 
they can request for a re-assessment. If the concerned elderly persons 
are re-assessed subsequently to match with RCS and are put on the 
waiting list, their original application date for CCS will be used to 
waitlist for subsidised RCS, irrespective of whether they are waitlisting, 
receiving or have ceased receiving subsidised CCS. The above 
arrangement is no longer valid when they are offered with admission to 
RCS, irrespective of whether they accept the offer.

For applicants or service providers who disagree with the assessment results and 
services matched, there are pre-appeal mediation and appeal channels under the 
SCNAMES. Clarification and resolution of disagreed areas will be carried out at 
the initial stage and re-assessment will be arranged as necessary.

Tips 1

Tips 2

For applicants having been on the CWL for services before the implementation of the updated 
SCNAMES (assessed by MDS-HC 2.0), their services already in CWL will be grandfathered 
unless the latest assessment result by interRAI-HC at the time of pre-admission assessment 
recommends a service option of “higher care level”.

The assessment for application for subsidised LTC services is free of charge.

ค�าถามที่ 4
ผูสู้งอายุจะท�าอะไรไดบ้า้งหากภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ
แยล่งในขณะทีก่�าลงัมชีือ่อยูใ่นรายการของการรอ CCS?

ภายใต ้SCNAMES ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ หากผูส้งูอายไุดร้บัการประเมนิคร ัง้แรกโดย interRAI-HC 9.3 
เพือ่ใหต้รงกบั CCS และอยูใ่นรายชือ่การรอ จากน้ันสภาพสขุภาพของผูส้งูอายแุยล่งในเวลาตอ่มา ผูส้งูอายุ
สามารถขอรบัการประเมนิใหม่ได ้ หากผูส้งูอายทุีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัการประเมนิใหม่
ในภายหลงัเพือ่ใหต้รงกบั RCS และอยูใ่นรายชือ่การรอ วนัทีส่มคัรเดมิส�าหรบั 
CCS จะถกูน�ามาใชเ้ป็นรายชือ่การรอส�าหรบั RCS แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื ไม่วา่ผู ้
สงูอายจุะอยูใ่นรายชือ่การรอ หรอืหยดุรบัเงนิชว่ยเหลอื CCS ก็ตาม เมือ่มกีาร
เสนอชือ่ใหเ้ขา้รว่ม RCS การเตรยีมการทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้จะใชไ้ม่ไดอ้กีตอ่ไป
โดยไม่ค�านึงวา่ผูส้งูอายจุะยอมรบัตอ่ขอ้เสนอหรอืไม่

ค�าถามที่ 5 ควรท�าการประเมินใหม่เม่ือใด?

ผลการประเมนิมอีายกุารใชง้านเป็นเวลา 12 เดอืน ภายใตส้ถานการณป์กต ิ จะไม่มกีารประเมนิซ�า้ภายใน
ระยะเวลานี้

หากผูส้มคัรจ�าเป็นตอ้งรบับรกิาร LTC ประเภทอืน่เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในสภาวะ หรอื
สถานการณด์า้นสขุภาพหลงัการประเมนิ ผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ/สง่ตวัอาจจดัใหม้กีารประเมนิใหม่เพือ่
ยนืยนัความจ�าเป็นใน LTC ของผูส้มคัร หรอืปรบับรกิารทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่การรอส�าหรบัผูส้มคัรตามความ
เหมาะสม

ผูส้มคัรควรมผีลการประเมนิทีถ่กูตอ้งเพือ่ยนืยนัวา่บรกิารทีน่�าเสนอไปน้ันเหมาะสมส�าหรบัผูส้มคัรกอ่นเขา้
รบัการบรกิาร มฉิะน้ันผูส้มคัรจะตอ้งไดร้บัการประเมนิใหม่

ค�าถามที่ 6
มกีลไกในการจดัการกบัความขดัแยง้เกีย่วกบัผลการ
ประเมนิและบรกิารทีจ่บัคูห่รอืไม?่

ส�าหรบัผูส้มคัร หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัผลการประเมนิ และบรกิารทีจ่บัคูใ่ห ้มชีอ่งทาง
ไกลเ่กลีย่กอ่นการอทุธรณ ์และการอทุธรณภ์ายใต ้SCNAMES การชีแ้จง และการแกปั้ญหา
ในดา้นทีไ่ม่เห็นดว้ยจะถกูด�าเนินการในระยะเร ิม่แรก และจะมกีารประเมนิใหม่ตามความ
จ�าเป็น

เคล็ดลับที่ 1

ส�าหรบัผูส้มคัรทีเ่คยใชบ้รกิาร CWL กอ่นการใชบ้รกิาร SCNAMES ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ (ไดม้กีาร
ประเมนิโดย MDS-HC 2.0) บรกิารของพวกเขาทีอ่ยูใ่น CWL อยูแ่ลว้จะถอืเป็นบรกิารเกา่ ยกเวน้แตผ่ลการ
ประเมนิลา่สดุโดย interRAI-HC ในเวลาทีท่�าการประเมนิกอ่นการใชบ้รกิารแนะน�าทางเลอืกของบรกิาร 
“ระดบัการดแูลทีส่งูขึน้”

เคล็ดลับที่ 2

การประเมนิการสมคัรใชบ้รกิาร LTC แบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืน้ันไม่มคีา่ใชจ้า่ย



Standardised Care Need Assessment Management Offices (Elderly Services)
The Social Welfare Department has set up five multi-disciplinary Standardised Care Need 
Assessment Management Offices (Elderly Services) [SCNAMO(ES)s] in the regions of Hong Kong, 
East Kowloon, West Kowloon, New Territories East and New Territories West. Their main roles 
are to arrange assessment and quality review, deal with requests for appeal, train assessors and 
implement the CWL, etc.

Enquiry
(1) Standardised Care Need Assessment Management Offices (Elderly Services)    

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (Hong Kong) (Service areas: Central, Western and Islands District, 
Eastern and Wanchai District, Southern District)
Tel. No.: 2546 7491    Fax No: 2543 7495    Email address: scnamoeshkenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (East Kowloon) (Service areas: Kwun Tong District, Wong Tai Sin and 
Sai Kung District)
Tel. No.: 2350 4116    Fax No: 2320 2644    Email address: scnamoesekenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (West Kowloon) (Service areas: Kowloon City and Yau Tsim Mong 
District, Sham Shui Po District)
Tel. No.: 2399 2356    Fax No: 2390 2459    Email address: scnamoeswkenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (New Territories East) (Service areas: Shatin District, Tai Po and North 
District, Yuen Long District)
Tel. No.: 2607 1215    Fax No: 2699 7846    Email address: scnamoesnteenq@swd.gov.hk

Standardised Care Need Assessment Management Office 
(Elderly Services) (New Territories West) (Service areas: Tsuen Wan and Kwai Tsing 
District, Tuen Mun District)
Tel. No.: 2439 4754    Fax No: 2439 0175    Email address: scnamoesntwenq@swd.gov.hk

Hong 
Kong

East 
Kowloon

West 
Kowloon

New 
Territories 

East

New 
Territories 

West

(2) Subsidised Elderly Service Units (District Elderly Community  
 Centres, Neighbourhood Elderly Centres, etc.)
(3) Medical Social Services Units
(4) Integrated Family Service Centres/Integrated Service Centres 
 of Social Welfare Department and Non-governmental 
 Organisations
(5) Social Welfare Department Hotline: 2343 2255
(6) Social Welfare Department Homepage: https://www.swd.gov.hk

Social Welfare Department 
Homepage

(Elderly Services)

June 2021

ส�านกังานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดูแลแบบมาตรฐาน (บรกิารผูสู้งอายุ)

แผนกสวสัดกิารสงัคมไดจ้ดัตัง้ส�านักงานจดัการการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐานของสหสาขา
วชิาชพี (บรกิารส�าหรบัผูส้งูอาย)ุ [SCNAMO(ES)] แหง่สหสาขาวชิาชพี 5 แหง่ ในภมูภิาคฮ่องกง เกาลนูฝ่ัง
ตะวนัออก เกาลนูฝ่ังตะวนัตก เขตปกครองพเิศษฝ่ังตะวนัออก และเขตปกครองพเิศษฝ่ังตะวนัตก บทบาทหลกั
ของพวกเขา คอื การจดัการประเมนิ และทบทวนคณุภาพ จดัการกบัค�ารอ้งขออทุธรณ ์ฝึกอบรมผูป้ระเมนิ และ
ด�าเนินการ CWL เป็นตน้

ข้อซักถาม
(1) ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน (บรกิารผูส้งูอาย)ุ    

ฮ่องกง
ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน 
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: กลาง ตะวนัตก และหมู่เกาะ ตะวนัออก และเขตหวานชยั เขตใต)้
หมายเลข โทร: 2546 7491  หมายเลขแฟ็กซ:์ 2543 7495  ทีอ่ยูอ่เีมล: scnamoeshkenq@swd.gov.hk

เกาลูนฝ่ัง
ตะวนัออก

ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน 
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ (เกาลนูฝ่ังตะวนัออก) (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: เขตกวนตง หวอ่งใตส้นิ และ เขตไซกงุ)
หมายเลข โทร: 2350 4116  หมายเลขแฟ็กซ:์ 2320 2644  ทีอ่ยูอ่เีมล: scnamoesekenq@swd.gov.hk

เกาลูนฝ่ัง
ตะวนัตก

ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน 
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ (เกาลนูฝ่ังตะวนัตก) (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: เมอืงเกาลนู และเขตเหยาซหิมง และเขตซมัชยุโป)
หมายเลข โทร: 2399 2356  หมายเลขแฟ็กซ:์ 2390 2459  ทีอ่ยูอ่เีมล: scnamoeswkenq@swd.gov.hk

เขตปกครอง
พเิศษฝ่ัง
ตะวนัออก

ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน 
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ (เขตปกครองพเิศษฝ่ังตะวนัออก) (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: เขต ซาตนิ ไทโป และเขตเหนือ เขตหยวน
หลง)
หมายเลข โทร: 2607 1215  หมายเลขแฟ็กซ:์ 2699 7846  ทีอ่ยูอ่เีมล: scnamoesnteenq@swd.gov.hk

เขตปกครอง
พเิศษฝ่ัง
ตะวนัตก

ส�านักงานจดัการประเมนิความจ�าเป็นในการดแูลแบบมาตรฐาน 
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ (เขตปกครองพเิศษฝ่ังตะวนัออกฝ่ังตะวนัตก) (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: เขตซนุวาน และไควชงิ เขตถนุเห
มนิ)
หมายเลข โทร: 2439 4754  หมายเลขแฟ็กซ:์ 2439 0175  ทีอ่ยูอ่เีมล: scnamoesntwenq@swd.gov.hk

(2) แผนกบรกิารผูส้งูอายแุบบไดร้บัเงนิชว่ยเหลอื (ศนูยช์มุชนผูส้งูอายอุ�าเภอ 
และศนูยผู์ส้งูอายใุนบรเิวณใกลเ้คยีง เป็นตน้)

(3) แผนกบรกิารทางการแพทยเ์พือ่สงัคม

(4) ศนูยใ์หบ้รกิารครอบครวัแบบเบ็ดเสรจ็/ศนูยใ์หบ้รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ของกรม
สวสัดกิารสงัคม และองคก์รพฒันาเอกชน

(5) สายดว่นกรมสวสัดกิารสงัคม: 2343 2255

(6) หนา้เว็บไซตห์ลกัของกรมสวสัดกิารสงัคม: https://www.swd.gov.hk หนา้เว็บไซตห์ลกัของกรม
สวสัดกิารสงัคม
(บรกิารผูส้งูอาย)ุ

มถินุายน 2021


