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บรกิารดแูลชุมชนตามบา้นบรกิารดแูลชุมชนตามบา้น

บรกิารดแูลบา้นแบบครบวงจร (กรณีผูส้งูอายทุ ี�ออ่นแอ) /
บรกิารดแูลบา้นและชุมชนข ั�นสงู

บรกิารดแูลบา้นแบบครบวงจร (กรณีผูส้งูอายทุ ี�ออ่นแอ) /
บรกิารดแูลบา้นและชุมชนข ั�นสงู

คา่ธรรมเนยีม

คา่ธรรมเนยีมจะคดิตามระดบัขั �นโดยอา้งองิจากเงื�อนไขทางการเงนิ
ของผูใ้ชบ้รกิาร และอาจมกีารแกไ้ขทกุปี

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

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

Social Welfare Department
Elderly Branch
December 2021

ตดิตอ่สอบถาม

  ศนูยบ์รกิารครอบครัวแบบครบวงจร / 
   ศนูยบ์รกิารแบบครบวงจร
  หน่วยบรกิารทางการแพทยเ์พื�อสงัคม
  ศนูยช์มุชนผูส้งูอายขุองเขต / ศนูยผ์ูส้งูอายใุนบรเิวณใกลเ้คยีง
  สายดว่น SWD: 2343 2255
 หมายเลขโทรศพัทแ์ละที�อยูเ่พื�อตดิตอ่สอบถามของทมี IHCS / 

EHCCS ทั �งหมดสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากหนา้โฮมเพจของ SWD ที�
www.swd.gov.hk

กรมสวสัดิการสงัคม

แผนกผูสู้งอายุ

ธนัวาคม ����



Home-based Community Care Services

บรกิารดูแลชุมชนตามบา้น 
บรกิารดแูลบา้นแบบครบวงจร(กรณีผูส้งูอายทุี�ออ่นแอ)       
[IHCS (กรณีผูส้งูอายทุี�ออ่นแอ)] / บรกิารดแูลบา้นและชมุชนขั �น
สงู (EHCCS) เป็นบรกิารดแูลชมุชนตามบา้นที�ใหบ้รกิารดแูลและ
ชว่ยเหลอืตา่งๆ แกผู่ส้งูอายทุี�ออ่นแอซึ�งมอีาย ุ60 ปีขึ�นไปอาศยั
อยูใ่นชมุชนและผูท้ี�ไดรั้บการประเมนิและแนะนําสําหรับบรกิารดแูล
ชมุชนหรอืบา้นพักผูส้งูอายภุายใตก้ลไกการประเมนิความตอ้งการ
การดแูลแบบมาตรฐานสําหรับบรกิารสําหรับผูส้งูอาย ุบรกิารนี�มจีดุ
มุง่หมายเพื�ออํานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารในการมอีายยุนืยาว
นานที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดแ้ละรักษาระดบัการทํางานที�ดทีี�สดุใน
ขณะเดยีวกนักใ็หก้ารสนับสนุนและชว่ยเหลอืในรปูแบบตา่ง ๆ  แก่
ผูด้แูล

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.

  Services provided to frail cases include:

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

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

  บรกิารสาํหรบักรณีผูส้งูอายทุ ี�ออ่นแอ ไดแ้ก:่
-   การจัดการและการประเมนิการดแูล
-   การดแูลสว่นบคุคล
-   การพยาบาลขั �นพื�นฐานและแบบพเิศษ
-   การออกกําลงักายเพื�อการฟื�นฟู
-   การประเมนิความเสี�ยงดา้นสิ�งแวดลอ้ม
    และการดดัแปลงบา้น
-   การบําบดัดว้ยการพดู
-   บรกิารอาหาร

   ขอบเขตและความถี�ของการบรกิารจะไดร้บัการออกแบบโดยทมี 
    IHCS / EHCCS ตามความตอ้งการของผูส้งูอายทุ ี�ออ่นแอแตล่ะคน

ขอบเขตของการบรกิาร

-  การดแูลผูส้งูอายุ
-  บรกิารทําความสะอาดบา้น
-  บรกิารเป็นพี�เลี�ยง
-  บรกิารใหคํ้าปรกึษา
-    การสนับสนุนและการฝึกอบรม

ผูด้แูล
-  บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉนิตลอด 

24 ชั�วโมง
-   การจัดเตรยีมบรกิารการดแูล 

ชั�วคราว

Scope of Services

Target Groups

   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.

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

   ผูส้งูอายุ

-  อาย ุ60 ปีขึ�นไป อาศยัอยูใ่นชมุชนและไมไ่ดรั้บบรกิารของสถาบนั 
และ

-     ไดรั้บการประเมนิและแนะนําสําหรับบรกิารดแูลชมุชนหรอืบรกิารบา้น
พักผูส้งูอายภุายใตก้ลไกการประเมนิความตอ้งการการดแูลแบบมาตรฐาน
สําหรับบรกิารสําหรับผูส้งูอายุ

    ผูด้แูลผูใ้ชบ้รกิารของ IHCS (กรณีผูส้งูอายทุ ี�ออ่นแอ) / EHCCS

กลุม่เป้าหมาย

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


