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Standardised Care Need Assessment Mechanism for Elderly Services

่
กลไกการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐานส�ำหร ับบริการผู ้สูงอายุ (SCNAMES) และ รายชือการรอ
่
ของส่วนกลางส�ำหร ับบริการดูแลระยะยาวแบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ (CWL) ทีกรมสวั
สดิการสังคมด�ำเนิ นการ
ประเมิน และการลงทะเบียนส�ำหร ับบริการการดูแลระยะยาวแบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ (LTC) ทีจุ่ ดทางเข ้าเดียวเพือ่
่
อ�ำนวยความสะดวกในการสมัคร รายชือการรอ
และการจัดสรรบริการดังกล่าวให ้กับผู ้สูงอายุ
่ ครใช ้
ผูส้ ูงอายุตอ้ งไดร้ บั การประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐานในขณะทีสมั
่
บริการ LTC แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ เพือประเมินความจ�ำเป็ น LTC ของตนและจับคูก
่ บั
่
บริการทีเหมาะสมตามผลการประเมิ
น

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.
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จะประเมินความจำ�เป็นในการใช้บริการ
ของผู้สูงอายุและจับคู่กับบริการ LTC ได้อย่างไร?

่ ้ร ับการร ับรองจะประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลผู ้สูงอายุด ้วยเครืองมื
่ อ
ภายใต ้ SCNAMES ผู ้ประเมินทีได
่
่
่
ประเมินทีเป็ นทียอมร ับในระดับสากลชือว่า “interRAI-Home Care” (interRAI-HC) และจับคูก
่ บั บริการ
่
LTC ทีเหมาะสม
้ เดือน กรกฎาคม 2021 กรมสวัสดิการสังคมได ้น� ำ SCNAMES ทีได
่ ้ร ับการปร ับปรุงแล ้วมาใช ้ ซึงรวม
่
ตังแต่
่
่
่
่ั
ไปถึงการปรบั ปรุงเครืองมือในการประเมินจากชุดข ้อมูลทีมีปริมาณน้อยทีสุดของการดูแลบ ้านในเวอร ์ชน
่
้
2.0 (MDS-HC 2.0) ไปจนถึง interRAI-Home Care เวอร ์ชนั 9.3 (interRAI-HC 9.3) นอกจากนี ยัง
ได ้มีการปร ับปรุงกลไกการจับคูบ
่ ริการด ้วย
่
่ ความครอบคลุมจะด�ำเนิ นการโดยค�ำนึ งถึงการ
ภายใต ้ SCNAMES ทีได ้ร ับการปร ับปรุงแล ้ว การประเมินทีมี
ด ้อยประสิทธิภาพในการท�ำงานของกิจกรรมประจ�ำวัน ลักษณะทางคลินิก และความจ�ำเป็ นในการดูแลผู ้สูง
้ งค�ำนึ งถึงปัจจัยอืน
่ ๆ เช่น ความบกพร่องทางสติปัญญา ความเสียงด
่
่
อายุ นอกจากนี ยั
้านสิงแวดล
้อม และ
่
สภาพของผู ้ดูแล เพือให ้สามารถระบุความต ้องการบริการ LTC ต่าง ๆ ของผู ้สูงอายุ และจับคูก
่ บั บริการที่
เหมาะสมได ้ดียงขึ
ิ่ น้

่ ร ับการร ับรอง
◎ ผูป้ ระเมินทีได้

◎ ขอบเขตของการประเมิน

่ ้ร ับการร ับรอง
ผู ้ประเมินทีได
ได ้แก่
นัก
สังคมสงเคราะห ์ พยาบาล นักกิจกรรมบ�ำบัด
และนักกายภาพบ�ำบัด เป็ นต ้น พวกเขาได ้ร ับ
การฝึ กอบรม และได ้ร ับการร ับรองทีจ�่ ำเป็ นใน
่ อในการประเมิน
การใช ้เครืองมื

่
ผูป้ ระเมินท�ำการประเมินอย่างครอบคลุมเกียวกั
บความ
สามารถของผูส้ มัครในดา้ นของกิจกรรมการใช ้ชีวต
ิ
่
ประจ�ำวัน การร ับรู ้ และการสือสาร
อารมณ์ และ
พฤติกรรม การท�ำงานทางกายภาพ สภาวะสุขภาพ การ
่ อ
สนับสนุ นทางสังคม และสภาพแวดล ้อมของทีอยู
่ าศัย
่
เป็ นต ้น เพือระบุ
ความจ�ำเป็ นใน LTC ของพวกเขา

◎ บริการจับคู ่
ผู ้สูงอายุสามารถสมัคร และรอร ับบริการ LTC ได ้ตามผลการประเมิน ส�ำหร ับผู ้สูงอายุที่
่ มก็ได ้
จับคูก
่ บั RCS พวกเขาอาจสมัคร CCS อย่างเดียว หรือพร ้อมกันกับ RCS เพิมเติ
ข ้อตกลงดังกล่าวช่วยให ้ผู ้สูงอายุได ้ร ับบริการสนับสนุ นด ้านการดูแลในสภาพแวดล ้อม
่ ้านพัก และในชุมชนทีพวกเขาคุ
่
่ ด
ทีบ
้นเคย และร ักษาระดับการท�ำงานให ้ได ้มากทีสุ

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.

Q1

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

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.

◎ Accredited Assessors

◎ Areas of Assessment

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.

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.

่ ั ำหร ับการให ้บริการ LTC แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือดังต่อไปนี :้
SCNAMES ครอบคลุมไปถึงแอปพลิเคชนส�
(I) บริการดูแลชุมชน (CCS):
• บริการดูแลบ ้านพักแบบเบ็ดเสร็จ (กรณี ทอ่ี่ อนแอ) ส่งเสริมการให ้บริการดูแลบ ้านพัก และชุมชน รวมถึง
ศูนย ์ดูแลเด็ก/แผนกส�ำหร ับผู ้สูงอายุ
่ อ
(II) บริการดูแลทีอยู
่ าศัย (RCS):
• ดูแล และเอาใจใส่บ ้านพักส�ำหร ับผู ้สูงอายุ (ดูแล และเอาใจใส่บ ้านพักแบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ
่ ้าร่วมในโครงการส่งเสริมสถานทีซึ
่ งถู
่ กซือ้ และบ ้าน
บ ้านพักตามสัญญา บ ้านพักส่วนบุคคลทีเข
่
่
พักผู ้สูงอายุในกวางตุ ้งทีเข ้าร่วมในโครงการบริการดูแลทีอยูอ
่ าศัยในกวางตุ ้ง)
• บ ้านพักพร ้อมการดูแลสุขภาพ (บ ้านพักบ ้านพักพร ้อมการดูแลสุขภาพแบบได ้ร ับเงินช่วย
่ ้าร่วมในโครงการซือบ
้ ้านพัก
เหลือ บ ้านพักตามสัญญา และบ ้านพักคนชราทีเข
พร ้อมการดูแลสุขภาพ)
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Q2

ผูส
้ งู อายุควรสมัครเมือ
่ ใดและอย่างไร?

่ ้สูงอายุกงั วลกับเรืองการจั
่
เมือผู
ดการดูแลของตนเนื่องจากภาวะสุขภาพทรุดโทรม และไม่สามารถจัดการกับ
ตนเอง หรือครอบคร ัวได ้เอง จ�ำเป็ นต ้องดูแลตนเอง หรือครอบคร ัวของผู ้สูงอายุเอง……
ผู ้สูงอายุ หรือครอบคร ัวของผู ้สูงอายุยนค�
ื่ ำร ้องของใช ้บริการ LTC
่
แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือแก่พนักงานทีร ับผิดชอบ/ส่งต่อของหน่ วย
้
่1
ขันตอนที

่ ำร ้องขอ
ยืนค�

้
่2
ขันตอนที

การตรวจคัด
้
กรองเบืองต้น

้
่3
ขันตอนที

ท�ำการประเมิน

้
่4
ขันตอนที

อธิบายผลการ
ประเมิน

้
่5
ขันตอนที

ก�ำหนดแผนการ
ดูแล
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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)
		

บริการสังคมทางการแพทย ์ ศูนย ์ให ้บริการครอบคร ัวแบบเบ็ดเสร็จ
หรือแผนกให ้บริการผู ้สูงอายุในเขต
้ น้
ผูป้ ฏิบต
ั งิ านทีร่ บั ผิดชอบ/แนะน� ำตัวด�ำเนิ นการคัดกรองเบืองต
่
และส่งผู ้สูงอายุตอ
่ ไปเพือเตรี
ยมท�ำการประเมินตามความเหมาะสม
่
ผู ้ประเมินท�ำการประเมินโดยท�ำการไปเยียมเยี
ยนบ ้านพัก
และ
สัมภาษณ์ตวั ต่อตัว
พนักงานทีร่ ับผิดชอบ/ส่งตัวท�ำการอธิบายให ้ผู ้สูงอายุทราบถึงผล
่ ้ร ับการจับคู่
การประเมิน และการบริการทีได
พนักงานทีร่ ับผิดชอบ/ส่งตัวจะจัดท�ำแผนการดูแลผู ้สูงอายุ และ
่
ช่วยเหลือผู ้สูงอายุในการสมัครขอใช ้บริการทีเหมาะสม
ผู ้สูงอายุที่
ได ้ร ับการประเมินว่ามีความจ�ำเป็ นใน LTC สามารถสมัครใช ้บริการ
LTC แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือได ้อย่างเหมาะสม

่
ผู ส
้ ู งอายุจะท�ำอะไรได้บา้ งหากต้องการทีจะอยู
่ในชุมชน
่
่
ต่ อ ไปในขณะทีก� ำ ลัง มีช ออยู
ื
่ ใ นรายการของการรอ
RCS?

่ ้ร ับการปร ับปรุงแล ้ว ผู ้สูงอายุทอยู
ภายใต ้ SCNAMES ทีได
ี่ ใ่ นรายการรอส�ำหร ับ RCS อาจขอให ้พนักงานที่
่
่
่
ร ับผิดชอบ/ส่งตัวเปลียนสถานะของแอปพลิเคชนั RCS ไปเป็ น "ไม่ใช ้งาน" ด ้วยตนเองก่อนทีจะเสนอรายชื
อ่
่
ให ้เข ้าไปยัง RCS หากสภาพสุขภาพของพวกเขาแย่ลงในภายหลัง หรือมีสถานการณ์อน
ื ๆ พวกเขาอาจ
่
่
ร ้องขอให ้เปลียนสถานะการสมั
ครกลับเป็ น "ใช ้งาน" เมือใดก็
ได ้โดยไม่ต ้องรอคิวร ับบริการอีกครงั้

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……

Step 1

Raise a Request

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.

Step 2

Initial Screening

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

Step 3

Conduct
Assessment

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

Step 4

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

Step 5

Formulate a Care
Plan

Q3

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.

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.
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่ ้ร ับการปร ับปรุงแล ้ว หากผู ้สูงอายุได ้ร ับการประเมินครงแรกโดย
้ั
ภายใต ้ SCNAMES ทีได
interRAI-HC 9.3
่
่
้
เพือให ้ตรงกับ CCS และอยูใ่ นรายชือการรอ จากนันสภาพสุขภาพของผู ้สูงอายุแย่ลงในเวลาต่อมา ผู ้สูงอายุ
่
สามารถขอร ับการประเมินใหม่ได ้ หากผู ้สูงอายุทเกี
ี่ ยวข
้องได ้ร ับการประเมินใหม่
่
่
่ ครเดิมส�ำหร ับ
ในภายหลังเพือให ้ตรงกับ RCS และอยูใ่ นรายชือการรอ วันทีสมั
่
CCS จะถูกน� ำมาใช ้เป็ นรายชือการรอส�ำหร ับ RCS แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ ไม่วา่ ผู ้
่
่ การ
สูงอายุจะอยูใ่ นรายชือการรอ
หรือหยุดร ับเงินช่วยเหลือ CCS ก็ตาม เมือมี
่
่ ้กล่าวไว ้ข ้างต ้นจะใช ้ไม่ได ้อีกต่อไป
เสนอชือให
้เข ้าร่วม RCS การเตรียมการทีได
โดยไม่คำ� นึ งว่าผู ้สูงอายุจะยอมร ับต่อข ้อเสนอหรือไม่

คำ�ถามที่ 5

เหมาะสม
่ กต ้องเพือยื
่ นยันว่าบริการทีน�่ ำเสนอไปนั้นเหมาะสมส�ำหร ับผูส้ มัครก่อนเข ้า
ผูส้ มัครควรมีผลการประเมินทีถู
้
ร ับการบริการ มิฉะนันผู ้สมัครจะต ้องได ้ร ับการประเมินใหม่

Q5

เคล็ดลับที่ 1
่
่ ้ร ับการปร ับปรุงแล ้ว (ได ้มีการ
ส�ำหร ับผู ้สมัครทีเคยใช
้บริการ CWL ก่อนการใช ้บริการ SCNAMES ทีได
่
ประเมินโดย MDS-HC 2.0) บริการของพวกเขาทีอยูใ่ น CWL อยูแ่ ล ้วจะถือเป็ นบริการเก่า ยกเว ้นแต่ผลการ
่ ำการประเมินก่อนการใช ้บริการแนะน� ำทางเลือกของบริการ
ประเมินล่าสุดโดย interRAI-HC ในเวลาทีท�
่
้
“ระดับการดูแลทีสูงขึน”

เคล็ดลับที่ 2
การประเมินการสมัครใช ้บริการ LTC แบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือนั้นไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย

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.

Q6

่
มีกลไกในการจัดการกับความขัดแย้งเกียวกับผลการ
่
ประเมินและบริการทีจับคูห
่ รือไม่?

่ เห็นด ้วยกับผลการประเมิน และบริการทีจั
่ บคูใ่ ห ้ มีชอ่ งทาง
ส�ำหร ับผู ้สมัคร หรือผู ้ให ้บริการทีไม่
่ อนการอุทธรณ์ และการอุทธรณ์ภายใต ้ SCNAMES การชีแจง
้ และการแก ้ปัญหา
ไกล่เกลียก่
่ เห็นด ้วยจะถูกด�ำเนิ นการในระยะเริมแรก
่
ในด ้านทีไม่
และจะมีการประเมินใหม่ตามความ
จ�ำเป็ น

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

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.

ควรทำ�การประเมินใหม่เมือ
่ ใด?

้
ผลการประเมินมีอายุการใช ้งานเป็ นเวลา 12 เดือน ภายใต ้สถานการณ์ปกติ จะไม่มก
ี ารประเมินซ�ำภายใน
้
ระยะเวลานี
่ ่องจากมีการเปลียนแปลงที
่
่ ำคัญในสภาวะ หรือ
หากผู ้สมัครจ�ำเป็ นต ้องร ับบริการ LTC ประเภทอืนเนื
ส�
่
สถานการณ์ด ้านสุขภาพหลังการประเมิน ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีร ับผิดชอบ/ส่งตัวอาจจัดให ้มีการประเมินใหม่เพือ่
่
่
ยืนยันความจ�ำเป็ นใน LTC ของผู ้สมัคร หรือปร ับบริการทีจะอยู
ใ่ นรายชือการรอส�
ำหร ับผู ้สมัครตามความ

คำ�ถามที่ 6

Q4

ผูส
้ ูงอายุจะท�ำอะไรได้บ้างหากภาวะสุขภาพของผูส
้ ูงอายุ
่ ำลังมีชออยู
แย่ลงในขณะทีก�
ื่
ใ่ นรายการของการรอ CCS?

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

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
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”.

Tips 2
The assessment for application for subsidised LTC services is free of charge.

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน (บริการผู ้สูงอายุ)

Standardised Care Need Assessment Management Offices (Elderly Services)

้ ำนักงานจัดการการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐานของสหสาขา
แผนกสวัสดิการสังคมได ้จัดตังส�
วิชาชีพ (บริการส�ำหร ับผู ้สูงอายุ) [SCNAMO(ES)] แห่งสหสาขาวิชาชีพ 5 แห่ง ในภูมภ
ิ าคฮ่องกง เกาลูนฝั่ง
ตะวันออก เกาลูนฝั่งตะวันตก เขตปกครองพิเศษฝั่งตะวันออก และเขตปกครองพิเศษฝั่งตะวันตก บทบาทหลัก
ของพวกเขา คือ การจัดการประเมิน และทบทวนคุณภาพ จัดการกับค�ำร ้องขออุทธรณ์ ฝึ กอบรมผู ้ประเมิน และ
ด�ำเนิ นการ CWL เป็ นต ้น

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.

ข้อซักถาม

Enquiry

(1) ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน (บริการผู ้สูงอายุ)

(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

ฮ่องกง

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน
้ ให
่ ้บริการ: กลาง ตะวันตก และหมูเ่ กาะ ตะวันออก และเขตหวานช ัย เขตใต ้)
(บริการผู ้สูงอายุ) (พืนที
่ อ่ เี มล: scnamoeshkenq@swd.gov.hk
หมายเลข โทร: 2546 7491 หมายเลขแฟ็ กซ:์ 2543 7495 ทีอยู

เกาลูนฝั่ ง
ตะวันออก

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน
้ ให
่ ้บริการ: เขตกวนตง หว่องใต ้สิน และ เขตไซกุง)
(บริการผู ้สูงอายุ) (เกาลูนฝั่งตะวันออก) (พืนที
่ อ่ เี มล: scnamoesekenq@swd.gov.hk
หมายเลข โทร: 2350 4116 หมายเลขแฟ็ กซ:์ 2320 2644 ทีอยู

(Elderly Services) (East Kowloon) (Service areas: Kwun Tong District, Wong Tai Sin and
East
Kowloon Sai Kung District)

เกาลูนฝั่ ง
ตะวันตก

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน
้ ให
่ ้บริการ: เมืองเกาลูน และเขตเหยาซิหมง และเขตซ ัมชุยโป)
(บริการผู ้สูงอายุ) (เกาลูนฝั่งตะวันตก) (พืนที
่ อ่ เี มล: scnamoeswkenq@swd.gov.hk
หมายเลข โทร: 2399 2356 หมายเลขแฟ็ กซ:์ 2390 2459 ทีอยู

(Elderly Services) (West Kowloon) (Service areas: Kowloon City and Yau Tsim Mong
West
Kowloon District, Sham Shui Po District)

Hong
Kong

Standardised Care Need Assessment Management Office

Tel. No.: 2350 4116 Fax No: 2320 2644 Email address: scnamoesekenq@swd.gov.hk
Standardised Care Need Assessment Management Office

Tel. No.: 2399 2356 Fax No: 2390 2459 Email address: scnamoeswkenq@swd.gov.hk
Standardised Care Need Assessment Management Office

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน

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

เขตปกครอง
้ ให
่ ้บริการ: เขตซุนวาน และไควชิง เขตถุนเห
(บริการผู ้สูงอายุ) (เขตปกครองพิเศษฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตก) (พืนที
พิเศษฝั่ ง มิน)
ตะวันตก หมายเลข โทร: 2439 4754 หมายเลขแฟ็ กซ:์ 2439 0175 ทีอยู
่ อ่ เี มล: scnamoesntwenq@swd.gov.hk

ส�ำนักงานจัดการประเมินความจ�ำเป็ นในการดูแลแบบมาตรฐาน

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

(2) แผนกบริการผู ้สูงอายุแบบได ้ร ับเงินช่วยเหลือ (ศูนย ์ชุมชนผู ้สูงอายุอำ� เภอ
และศูนย ์ผู ้สูงอายุในบริเวณใกล ้เคียง เป็ นต ้น)
่ งคม
(3) แผนกบริการทางการแพทย ์เพือสั
(4) ศูนย ์ให ้บริการครอบคร ัวแบบเบ็ดเสร็จ/ศูนย ์ให ้บริการแบบเบ็ดเสร็จของกรม
สวัสดิการสังคม และองค ์กรพัฒนาเอกชน
(5) สายด่วนกรมสวัสดิการสังคม: 2343 2255
(6) หน้าเว็บไซต ์หลักของกรมสวัสดิการสังคม: https://www.swd.gov.hk

(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

เขตปกครอง
้ ให
่ ้บริการ: เขต ซาติน ไทโป และเขตเหนือ เขตหยวน
(บริการผู ้สูงอายุ) (เขตปกครองพิเศษฝั่งตะวันออก) (พืนที
พิเศษฝั่ ง หลง)
ตะวันออก หมายเลข โทร: 2607 1215 หมายเลขแฟ็ กซ:์ 2699 7846 ทีอยู
่ อ่ เี มล: scnamoesnteenq@swd.gov.hk

หน้าเว็บไซต ์หลักของกรม
สวัสดิการสังคม
(บริการผู ้สูงอายุ)
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