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ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจะคิดตามระดับขัน
� โดยอ ้างอิงจากเงือ
� นไขทางการเงิน
้ การ และอาจมีการแก ้ไขทุกปี
ของผู ้ใชบริ

( Fees )
Fees are charged on a sliding scale with reference to the service
users’ financial conditions and may be revised annually.

ติดต่อสอบถาม







ศูนย์บริการครอบครัวแบบครบวงจร /
ศูนย์บริการแบบครบวงจร
หน่วยบริการทางการแพทย์เพือ
� สงั คม
ศูนย์ชม
ุ ชนผู ้สูงอายุของเขต / ศูนย์ผู ้สูงอายุในบริเวณใกล ้เคียง
สายด่วน SWD: 2343 2255
ั ท์และทีอ
หมายเลขโทรศพ
� ยูเ่ พือ
� ติดต่อสอบถามของทีม IHCS /
EHCCS ทัง� หมดสามารถดาวน์โหลดได ้จากหน ้าโฮมเพจของ SWD ที�
www.swd.gov.hk

บริการดูแลชุมชนตามบ้าน

__

( Enquiry )






Home-based

Integrated Family Service Centres / Integrated Services Centres
Medical Social Services Units

Community Care Services

District Elderly Community Centres / Neighbourhood Elderly Centres
SWD hotline : 2343 2255

Enquiry telephone numbers and addresses of all IHCS / EHCCS Teams
can be downloaded from the SWD homepage at www.swd.gov.hk

กรมสวัสดิการสังคม
แผนกผูส้ ู งอายุ
ธันวาคม ����

บริการดูแลบ้านแบบครบวงจร (กรณีผส
ู้ ง
ู อายุทอ
ี� อ
่ นแอ) /
บริการดูแลบ้านและชุมชนขนสู
ั� ง
Integrated Home Care Services (Frail Cases) /
Enhanced Home and Community Care Services
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（Thai Version）

บริก ารดู แ ลชุ ม ชนตามบ้า น
บริการดูแลบ ้านแบบครบวงจร(กรณีผู ้สูงอายุทอ
ี� อ
่ นแอ)
[IHCS (กรณีผู ้สูงอายุทอ
ี� อ
่ นแอ)] / บริการดูแลบ ้านและชุมชนขัน
�
สูง (EHCCS) เป็ นบริการดูแลชุมชนตามบ ้านทีใ� ห ้บริการดูแลและ
ั
ชว่ ยเหลือต่างๆ แก่ผู ้สูงอายุทอ
ี� อ
่ นแอซงึ� มีอายุ 60 ปี ขน
ึ� ไปอาศย
อยูใ่ นชุมชนและผู ้ทีไ� ด ้รับการประเมินและแนะนํ าสําหรับบริการดูแล



ขอบเขตของการบริการ


ชุมชนหรือบ ้านพักผู ้สูงอายุภายใต ้กลไกการประเมินความต ้องการ
การดูแลแบบมาตรฐานสําหรับบริการสําหรับผู ้สูงอายุ บริการนีม
� จ
ี ด
ุ
้ การในการมีอายุยน
มุง่ หมายเพือ
� อํานวยความสะดวกให ้ผู ้ใชบริ
ื ยาว
นานทีส
� ด
ุ เท่าทีจ
� ะเป็ นไปได ้และรักษาระดับการทํางานทีด
� ท
ี ส
ี� ด
ุ ใน
ขณะเดียวกันก็ให ้การสนับสนุนและชว่ ยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ แก่
ผู ้ดูแล


D

Integrated Home Care Services (Frail Cases) [IHCS (Frail
Cases)] / Enhanced Home and Community Care Services
(EHCCS) are home-based community care services
providing a range of care and support services to frail
elderly persons aged 60 or above living in the community
and who are assessed and recommended for Community
Care Services or Residential Care Services under the
Standardised Care Need Assessment Mechanism for
Elderly Services. The services aim at facilitating service
users to continue ageing in place for as long as possible
and maintaining their optimal level of functioning, while
providing various kinds of support and assistance to
carers.

กลุม
่ เป้าหมาย

ํ หร ับกรณีผส
บริการสา
ู้ ง
ู อายุทอ
ี� อ
่ นแอ ได้แก่:
- การดูแลผู ้สูงอายุ
- การจัดการและการประเมินการดูแล
- บริการทําความสะอาดบ ้าน
- การดูแลสว่ นบุคคล
� ง
- การพยาบาลขัน
� พืน
� ฐานและแบบพิเศษ - บริการเป็ นพีเ� ลีย
- บริการให ้คําปรึกษา
- การออกกําลังกายเพือ
� การฟื� นฟู
ี� งด ้านสงิ� แวดล ้อม - การสนับสนุนและการฝึ กอบรม
- การประเมินความเสย
ผู ้ดูแล
และการดัดแปลงบ ้าน
- บริการชว่ ยเหลือฉุกเฉินตลอด
- การบําบัดด ้วยการพูด
24 ชวั� โมง
- บริการอาหาร
- การจัดเตรียมบริการการดูแล
ชวั� คราว
ขอบเขตและความถีข
� องการบริการจะได้ร ับการออกแบบโดยทีม
IHCS / EHCCS ตามความต้องการของผูส
้ ง
ู อายุทอ
ี� อ
่ นแอแต่ละคน

ั อยูใ่ นชุมชนและไม่ได ้รับบริการของสถาบัน
- อายุ 60 ปี ขน
ึ� ไป อาศย
และ
- ได ้รับการประเมินและแนะนํ าสําหรับบริการดูแลชุมชนหรือบริการบ ้าน
พักผู ้สูงอายุภายใตกลไกการประเมิ
้
นความตองการการดู
้
แลแบบมาตรฐาน
สําหรับบริการสําหรับผู ้สูงอายุ




Care management and assessment
Personal care
Basic and special nursing care
Rehabilitation exercises
Environmental risk assessment and
home modifications
- Speech therapy
- Meal service


-

Elderly persons
- Aged 60 or above living in the community and not receiving
institutional service; and
- Assessed and recommended for Community Care Services or
Residential Care Services under the Standardised Care Need
Assessment Mechanism for Elderly Services.

Services provided to frail cases include:
-

้ ริการของ IHCS (กรณีผส
ผูด
้ แ
ู ลผูใ้ ชบ
ู้ ง
ู อายุทอ
ี� อ
่ นแอ) / EHCCS

Target Groups
(-

(
-Scope
Services
- -of ~
)


ผูส
้ ง
ู อายุ

Elder sitting
Household cleaning service
Escort service
Counselling service
Carer support and training
24-hour emergency support
Arranging respite service

The scope and frequency of services will be designed by the
IHCS / EHCCS Teams according to the needs of individual frail
elderly persons.

Home-based Community Care Services



Carers of the service users of IHCS (Frail Cases) / EHCCS

