
บริการด้านการดแูลสขุภาพจิต (Mental	Health	Services)	
สายด่วนของสมาคมสขุภาพจิต	(Mental	Health	Association	Hotline) 

 301‐738‐2255 
24 ชัว่โมง/7 วนัต่อสปัดาห ์ใหบ้รกิารทางโทรศพัทฟ์ร ีและขอ้มลูจะไดร้บัการรกัษาไวเ้ป็นความลบั 

บริการ Access	to	Behavioral	Health* 240‐777‐1770	
หมายเลขโทรศพัทน์ี้ยงัใชไ้ดส้าํหรบัโครงการสขุภาพจติของผูใ้หญ่ (Adult Mental Health Program) 

และบรกิารการจดัการดา้นสขุภาพจติ (Mental Health Case Management) 

โครงการสขุภาพจิตเดก็และวยัรุ่น (Child	&	Adolescent	Mental	Health	
Program) 240‐777‐1450 

โครงการสขุภาพจิตผูส้งูอาย	ุ(Senior	Mental	Health	Program) 

 240‐777‐3990 

บริการเกี่ยวกบัปัญหาสขุภาพจิตและการติดสารเสพติดสาํหรบัผูป้่วยนอก	(Outpatient	
Addiction	Services)	 240‐777‐1680	
ใหก้ารดแูลแก่บุคคลทีม่ปีญัหาสขุภาพจติ รวมทัง้มอีาการตดิสารเสพตดิและมคีวามทุพพลภาพ	
บริการด้านสุขภาพจิตสาํหรบับุคคลที่มีความบกพร่องด้านพฒันาการ	(Mental	Health	
Services	for	People	with	Developmental	Disabilities)	
	 301‐589‐2303 

บริการด้านสุขภาพจิตสาํหรบับุคคลหหูนวก	(Mental	Health	Services	for	
People	who	are	Deaf)	 301‐838‐4200 
 

บริการด้านภาวะวิกฤติ	(Crisis	Services) 
ศนูยว์ิกฤต/ทีมงานเคลื่อนที่สาํหรบัรบัมือกบัวิกฤต	(Crisis	Center/Mobile	Crisis	
Team)	 240‐777‐4000	
24 ชัว่โมง/7 วนัต่อสปัดาห ์

ใหบ้รกิารทางโทรศพัทแ์ละมบีรกิารสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่ไิดน้ดัหมายลว่งหน้า 

สายบริการสาํหรบัการรบัมือกบัวิกฤตของบคุคลที่ถกูกระทาํทารณุ(Abused	Persons	
Crisis	Line)	 240‐777‐4195 
มอบบรกิารทีค่รอบคลุมแก่ผูเ้คราะหร์า้ยจากเหตุความรุนแรงในครอบครวั 

และครอบครวัของผูเ้คราะหร์า้ย 

สายด่วนการกระทาํทารณุต่อเดก็และเดก็ถกูทอดทิ้ง	(Child	Abuse	and	Neglect	
Hotline)	 240‐777‐4417	
สายด่วนช่วยเหลือผูเ้คราะหร์้ายและเหตวุิกฤติการข่มขืน	(Victim	Assistance	&	
Sexual	Assault	Crisis	Line)	 240‐777‐4357 
 

โครงการแนะนําบริการผูป้่วย (Patient	Navigator	Programs)	 
ใหข้อ้มลูและบุคคลอา้งองิเพือ่การคน้หาแหลง่ขอ้มลูดา้นการแพทย ์และบรกิารลา่ม 

สาํหรบัภาษาจนี ฮนิด ูเกาหล ีและเวยีดนาม: 301‐760‐4993 

สาํหรบัภาษาสเปน: 301‐270‐8432 

	
	
	
	

Service	Eligibility	Units	(SEU)	
สมคัรเขา้รว่มโครงการดา้นสขุภาพของสมาพนัธรฐั รฐั และเขตปกครอง* 

SEU แหง่เจอรแ์มนทาวน์ 240‐777‐3591 

SEU แหง่รอ็ควลิล ์ 240‐777‐3120 

SEU แหง่ซลิเวอรส์ปรงิ 240‐777‐3066	
	
คลินิกของ Montgomery	Cares	
ใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตมอนทโ์กเมอรีท่ีไ่มไ่ดร้บัการประกนัสขุภาพและมรีายได้

จาํกดั (ไมจ่าํเป็นตอ้งใชเ้อกสารแสดงสถานะทางกฎหมาย) 

Care	for	Your	
			Silver	Spring	 240‐844‐2552

Health (รบับตัร Medicare)  

 
Community	Cl
			Gaithersburg	 301‐216‐0880	

inics,	Inc.  (รบับตัร Medicare)	

			Silver	Spring	 301‐585‐1250	
			Takoma	Park	 301‐431‐2972	
Hol 	y	Cross	Hospital	Health	Center	
	 Silver	Spring,	Gaithersburg,	&	Aspen	Hill	 301‐557‐1940	
Mansfield	
			Rockville	 301‐917‐6800	

Kaseman	Health	Clinic	

Mary’s	Center
			Silver	Spring	 240‐485‐3160	

	Clinic (รบับตัร Medicare)  

M Clinic	ercy	Health	
			Gaithersburg	 240‐773‐0300	
Mobile	Medical	Care,	Inc. 301‐493‐2400		 
   มทีีต่ ัง้อยูห่ลายแห่งและมบีรกิารสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่ไิดน้ัดหมายลว่งหน้า   

M unity	Center	Medical	Clinic (uslim	Comm
			Silver	Spring	 301‐384‐2166	

รบับตัร Medicare) 

P unteer	Health	Clinic	 	an	Asian	Vol
			Gaithersburg	 240‐599‐6858	
Peoples	Comm
			Silver	Spring	 301‐847‐1172	

unity	Wellness	Center	

P Salud		 	royecto	
		Wheaton	 301‐962‐6173	
			Olney	 301‐260‐1073	
S
 

	

panish	Catho
  Silver	Spring	 301‐434‐8985	

lic	Center	 	

โรงพยาบาลท l	Hospitals)้องถิน่	(Loca  	
โรงพยาบาล  

MedStar	Montgomery	Medical 301‐774‐8882 

Holy	Cross 301‐754‐7000 

โรงพยาบาล Suburban 301‐896‐3100  

โรงพยาบาล Shady	Grove	Adventist 240‐826‐6000	  
โรงพยาบาล Washington	Adventist  301‐891‐7600 

 

Revised	on:	08/04/14	
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แหล่งขอ้มลูงานบรกิารดา้นสขุภาพและสงัคมสาํหรบั 

ผูอ้ยูอ่าศั โ์กเมอรี ่ยในเขตมอนท
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Montgomery	County	
Department	of	Health	and	Human	Services	

Asian	American	Health	Initiative	
1335	Piccard	Drive,	Lower	Level	

 

rg

Rockville,	MD	20850	
7‐4517โทรศพัท:์ 240‐77

40‐777
www.AAH

แฟกซ:์ 2 ‐4564 

Iinfo.oเวบ็ไซต:์  

อเีมล:  info@ AHIinfo.orgA
	

  
          
													

www.healthymoco.blogspot.com	

 คน้หา:

	 Twitter	@AAHI_info	

	Asian	American	Health	Initiative 
																	

	
	
รปูแบบทางเลอืกของเอกสารนี้มใีหบ้รกิารตามคาํขอ ทัง้นี้ สามารถโทรตดิต่อที ่240-777-4517 

ผูใ้ชเ้ครือ่งโทรพมิพ ์(TTY) สามารถโทรตดิต่อ Maryland Relay 

(บรกิารสาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการพดูหรอืการไดย้นิ) ไดท้ี ่711 (โทรภายในรฐั) หรอื  

1-800-735-2258 (โทรออกนอกรฐั) 



	
	
	
	
	
โครงการควบคมุมะเรง็ (Cancer	Control	Program)  
ใหบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็* 

มะเรง็เตา้นมและมะเรง็ปากมดลกู 240‐777‐1750 

มะเรง็ลาํไสใ้หญ่ 240‐777‐1222 

 

บริการด้านไวรสัตบัอกัเสบบี	(Hepatitis	B	Services) 
โครงการ STOP B	(STOP	B	Project) 240‐393‐5950 

ใหค้วามรูฟ้ร ีมบีรกิารตรวจคดักรองฟร ีมบีรกิารใหว้คัซนี และแนะนําผูใ้หบ้รกิารรกัษา 

โปรแกรม Perinatal Hep B	(Perinatal	Hep	B	Program) 240‐777‐1736 

ป้องกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบบใีนเดก็แรกเกดิ 

 

บริการเลิกบหุรี	่(Quit	Smoking	Services) 
สายบริการเลิกบหุรี่	(Tobacco	Quit	Line) 1‐800‐784‐8669 

โทรฟร ีใหก้ารสนบัสนุนฟร ีและมบีรกิารยาฟร ี

สาํหรบัภาษาจนี: 1‐800‐838‐8917 

สาํหรบัภาษาเวยีดนาม: 1‐800‐778‐8440 

สาํหรบัภาษาเกาหล:ี 1‐800‐556‐5564 

 

บริการด้านทนัตกรรม (Dental	Services) 
งานบริการทนัตกรรม (Dental	Services) 240‐777‐1875 

นําเสนอบรกิารดา้นการดแูลรกัษาฟนัทัว่ไป* 

งานบริการทนัตกรรมสาํหรบัผูต้ิดเชื้อ HIV (HIV	Dental	Services)  

บรกิารดา้นทนัตกรรมทัว่ไปสาํหรบัผูต้ดิเชือ้ HIV 240‐777‐1737 

 

บริการสาํหรบัเดก็	(Children’s	Services) 
Care	for	Kids 301‐628‐3438 
ใหบ้รกิารดา้นการดแูลพืน้ฐานและบรกิารเฉพาะทาง* 

ChildLink 240‐777‐4769 
ใหข้อ้มลูและมบีรกิารแนะนําผูใ้หก้ารรกัษา 

โครงการประกนัสุขภาพสาํหรบัเดก็ๆ ในแมริแลนด ์(Maryland	Children’s	Health	
Insurance	Program	–	MCHP) 240‐777‐0311 
ใหบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพสาํหรบัเดก็ทีม่อีายุระหวา่ง 0-19 ปี 

และสาํหรบัสตรตีัง้ครรภใ์นทุกชว่งอายุ* 

งานบริการด้านสขุภาพสาํหรบันักเรียน (School	Health	Services)	
	 240‐777‐1550 
ประกนัและสง่เสรมิสขุภาพ ความปลอดภยั และความแขง็แรงของนกัเรยีนในโรงเรยีนของรฐั 

 

โครงการสร้างภมูิต้านทาน (Immunization	Program) 240‐777‐1050 

ใหบ้รกิารใหภ้มูคิุม้กนัสาํหรบัเดก็ทีม่อีายุไมเ่กนิ 19 ปี โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารนดัหมายลว่งหน้า 

 

บริการสาํหรบัผูส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ (Senior	&	Disability	Services) 
หน่วยบริการทรพัยากรสาํหรบัผูส้งูวยัและผู้ทุพพลภาพ (Aging	&	Disability	
Resource	Unit) 240‐777‐3000 
ใหบ้รกิารสาํหรบัผูส้งูอายุและ/หรอืผูทุ้พพลภาพ รวมทัง้มบีรกิารผูด้แูล/บรกิารชว่ยดแูลบา้น 

โครงการดแูลผูส้งูอาย ุ(Senior	Care	Program) 240‐777‐3000 

ใหเ้งนิทุนสนบัสนุนสาํหรบัตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

โครงการโภชนาการสาํหรบัผูส้งูอาย ุ(Senior	Nutrition	Program)	
จดัเลีย้งอาหารแบบเป็นกลุม่ 240‐777‐3810 

Connect‐A‐Ride 301‐738‐3252 
ใหบ้รกิารขอ้มลูเกีย่วกบัทางเลอืกในการเดนิทางสาํหรบัผูใ้หญ่ทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป 

และผูทุ้พพลภาพ 

Call	‘N’	Ride 301‐948‐5409 
การคมนาคมขนสง่สาํหรบัผูส้งูอายุและผูทุ้พพลภาพ* 

สายบริการข้อมูลการคมนาคมของ Medicaid (Medicaid	Transportation	
Information	Line)	 240‐777‐5890 
สาํหรบัตดิต่อนดัหมายดา้นการแพทยก์บัผูใ้หบ้รกิารของ Medicaid 

 

บริการด้านการดแูลสขุภาพสาํหรบัคณุแม่และสตรีมีครรภ	์
(Maternal/Reproductive	Health	Care	Services) 
Maternity	Partnership 1‐800‐456‐8900 
ใหบ้รกิารดา้นการดแูลก่อนคลอด* 

Holy	Cross	OB/GYN	Clinic 301‐754‐7630 
ใหบ้รกิารดา้นการดแูลก่อนและหลงัคลอด* 

งานการวางแผนครอบครวั/สขุภาพระหว่างการตัง้ครรภ ์(Family	
Planning/Reproductive	Health) 240‐777‐1635 
ดแูลสขุภาพสาํหรบัสตรตีัง้ครรภแ์ละใหบ้รกิารคาํปรกึษา* 

งานด้านการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น (Teen	Pregnancy) 240‐777‐1570 

หมายเลขโทรตดิต่อสาํหรบัใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัการตัง้ครรภแ์ละ 

โครงการสนบัสนุนพอ่แมว่ยัรุน่ (Teen Parent Support Program)  

 

บริการด้านสขุภาพชมุชน	(Community	Health	Services)	
งานการควบคมุโรค (Disease	Control) 240‐777‐1755 

สอบสวนเหตุการณ์ของโรคตดิต่อ  

Flu/Tdap	Shots 240‐777‐1050	
ใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาลและวคัซนีป้องกนับาดทะยกั คอตบี ไอกรน 

งานการจดัการสาํหรบักรณีการติดเชื้อ HIV	(HIV	Case	Management)  

ใหบ้รกิารเกีย่วกบั HIV ทีค่รอบคลุม 240‐777‐1869 

โครงการ/คลินิกสาํหรบัผูล้ี้ภยัและแรงงานย้ายถิ่น (Refugee	&	Migrant	Workers	
Health	Program/Clinic) 240‐777‐3102 

ใหบ้รกิารดา้นการตรวจคดักรองสขุภาพทีค่รบครนั 

ดแูลใหม้กีารเขา้ถงึบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพของเขตมอนทโ์กเมอรี ่

งานการทดสอบ STI/HIV	(STI/HIV	Testing)	 240‐777‐1760 

ทดสอบและรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(STI) และการตดิเชือ้ HIV*  

งานการทดสอบและรกัษาวณัโรค*	(TB	Testing	and	Treatment)	
	 240‐777‐1800 
งานข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ	(International	Travel	Info)  

 240‐777‐0311 

งานด้านอาหารเป็นพิษ	(Food	Poisoning)	 240‐777‐3986 

หมายเลขโทรศพัทใ์ชส้าํหรบัสอบถามเรือ่งการอนุญาตดา้นอาหาร/ สิง่อาํนวยความสะดวก 

และสาํหรบัรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสิง่อาํนวยความสะดวก 

โครงการการเตรียมพร้อมและรบัมือภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสขุ (Public	
Health	Emergency	Preparedness	and	Response	Program)  
 240‐777‐3038 

ความคุ้มครองด้านการแพทย	์(Medical	Coverage) 
Medicaid/Health	Choice 240‐777‐1635 
ประสานงานดา้นการดแูลสขุภาพสาํหรบัสตรตีัง้ครรภ ์เดก็ และผูใ้หญ่ทีทุ่พพลภาพ* 

โครงการดแูลด้านการแพทยส์าํหรบัผูใ้หญ่ที่ไร้ที่พกัพิง (Medical	Care	for	
Homeless	Adults) 240‐777‐0311 

ความช่วยเหลือด้านการเงิน/ทีพ่กัอาศยั	(Financial	Assistance/Housing) 
โครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณะ (Public	Assistance	Programs) 
จดัหารายได ้อาหา

Germantown	 240‐777‐3420	
ร และการสนบัสนุนดา้นการแพทย*์ 

Rockville 240‐777‐4600		
Silver	Spring	 240‐777‐3100 
โครงการช่วยเหลือด้านการเช่า (Rental	Assistance	Program)*   

 240‐777‐4400	
โครงการป้องกนัการไร้ที่พกัอาศยัแบบฉุกเฉิน (Emergency	Eviction	
Prevention) 
ใหค้วามชว่ยเหลอืก

Germantown	 240‐777‐4448	
ารในการรบัมอืกบัวกิฤตการณ์*  

Rockville	 240‐777‐4550	
Silver	Spring	 240‐777‐307 	5
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค (Utility	Assistance	Program)	  

ใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยการชว่ยชาํระคา่ระบบทาํความรอ้นและคา่ไฟฟ้า* 240‐777‐4450 
	
หากต้องการข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการใดกต็ามของ 

กระทรวงสาธารณสขุของเขตมอนทโ์กเมอรี ่โปรดโทรติดต่อ MC 311 ที ่240-777-

0311, มีผูใ้ห้บริการรบัโทรศพัทใ์นทุกภาษา 

 เวบ็ไซต์: www.montgomerycountymd.gov/311 

* บริการต่อไปนี้มีให้สาํหรบัผูท้ีอ่ยู่อาศยัในเขตมอนทโ์กเมอรีท่ีม่ี 

คณุสมบตัิตรงตามข้อกาํหนด  โปรดติดต่อตามหมายเลขโทรศพัทเ์พือ่สอบถาม 

หรือไปทีเ่วบ็ไซตข์องเขตมอนทโ์กเมอรี:่  

www.montgomerycountymd.gov/hhs 

http://www.montgomerycountymd.gov/hhs
http://www.montgomerycountymd.gov/311

