บริการด้ านสุ ขภาพจิต/การติดสารเสพติด (Mental
Health/Substance Abuse Services )

การเข้าถึงโปรแกรมพฤติกรรมทางสุขภาพ
(Access to Behavioral Health)
240-777-1770
่
ให ้บริการด ้านการประเมินและการเชือมต่
อสาหรบั ผูพ
้ ก
ั อาศัยที่
ต ้องการบริการต่าง ๆ สาหรับสุขภาพทางจิตประเภทหลัก และ/
่ ๆ ที่
หรือสาหรบั ปัญหาการใช ้สารเสพติด โปรแกรมอืน
ให ้บริการรวมถึงโปรแกรมดังต่อไปนี :้
• โปรแกรมทางพฤติกรรมสุขภาพของผูใ้ หญ่ (Adult
Behavioral Health Program)
• โครงการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
่ (Child & Adolescent
Mental Health Program)
• การจัดการดูแลสุขภาพทางจิตรายกรณี (Mental Health
Case Management)
• บริการด ้านสุขภาพทางจิตสาหรบ
ั ผูส้ ูงวัย (Mental Health
Services for Seniors)
• บริการด ้านการติดสารเสพติด และบริการสุขภาพทางจิต
สาหรบั ผูป้ ่ วยนอก (Outpatient Addiction and Mental
Health Services)
• หน่ วยงานประชาสงเคราะห ์สาหรบ
ั ชาวยิว บริการสุขภาพ

ทางจิตสาหรับ คนหูหนวกหรือผูม้ ค
ี วามพิการทางหู

(Jewish Social Service Agency Mental Health Services for
People who are Deaf or Hearing Impaired)

• แอฟฟิ ลิเอต ซานเท กรุป บริการสุขภาพทางจิตสาหรบ
ั ผู ้
สูงวัย(Affiliated Santé Group Mental Health Services for
Seniors)
• แฟมิล ี่ เซอร ์วิส ศูนย ์สุขภาพทางจิตสาหรบ
ั ผูป้ ่ วยนอก
(Family Services, Inc. Outpatient Mental Health Center)

่
สายด่วนเอเวอรีมายด
์มณฑลมอนท ์โกเมอรี่
(EveryMind Montgomery County Hotline)

301-738-2255

ให ้บริการโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายและเป็ นความลับ
่
• บริการทางโทรศัพท ์: 24 ชัวโมงต่
อวัน/7 วันต่อสัปดาห ์
้ วันอาทิตย ์-วันพฤหัสบดี
• บริการผ่านข ้อความสัน:
่ น) – 09:00 น. (สามทุ่ม)
เวลา 12:00 น. (เทียงวั

โรงพยาบาลท้องถิน่ (Local Hospitals)
่
โรงพยาบาลโฮลีครอส
(Holy Cross Hospital)

301-754-7000

ศูนย ์การแพทย ์เมดสตาร ์ มอนท ์โกเมอรี่ (MedStar
Montgomery Medical)

301-774-8882

่ (Suburban Hospital)
โรงพยาบาลซ ับเบอร ์เบิน

301-896-3100

้
โรงพยาบาลเชดดีโกรฟเอดเว
้นติสต ์ (Shady Grove
Adventist Hospital)

240-826-6000

Adventist Hospital)

301-891-7600

โรงพยาบาลวอชิงตันเอดเว ้นติสต ์ (Washington

คลินิกชุมชน (Montgomery Cares Clinics)
ให ้บริการด ้านการแพทย ์แก่ผู ้อยู่อาศัยในเขตมอนท ์โก
่ ไม่
่ ได ้ร ับการประกันสุขภาพและมีรายได ้จากัด (ไม่
เมอรีที
จาเป็ นต ้องใช ้เอกสารแสดงสถานะทางกฎหมาย)
Care for Your Health (ร ับบัตรประกันสุขภาพ เมดิแคร ์
และเมดิเคด)
Silver Spring
1-240-844-2552
Community Clinics, Inc. (ร ับบัตรประกันสุขภาพ เมดิ
แคร ์ และเมดิเคด)
Gaithersburg
301-216-0880
Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Holy Cross Hospital Health Center (ร ับบัตรประกัน
สุขภาพเมดิเคด)
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Thai

แหล่งข ้อมูลงานบริการด ้านสุขภาพและ
สังคมสาหรับ
ผูอ้ ยูอ
่ าศัยในเขตมอนท ์โกเมอรี่

สุขภาพเมดิเคด)

Rockville
301-917-6800
Mary’s Center Clinic (ร ับบัตรประกันสุขภาพ เมดิแคร ์

และเมดิเคด)

้ ่หลายแห่งและมีบริการสาหร ับผู ้ใช ้บริการที่
มีทตั
ี่ งอยู
มิได ้นัดหมายล่วงหน้า
301-493-2400
Muslim Community Center Medical Clinic (ร ับบัตร
ประกันสุขภาพ เมดิแคร ์ และเมดิเคด)
Silver Spring
301-384-2166
Pan Asian Volunteer Health Clinic
Gaithersburg
240-393-5950
Proyecto Salud (ร ับบัตรประกันสุขภาพเมดิเคด)
Wheaton
301-962-6173
Olney
301-260-1073
Spanish Catholic Center Medical Clinic
Silver Spring
301-434-8985

ออฟฟิ ศแห่ งสิ ทธิ์ของการรักษาพยาบาล และบริการสนับสนุน
(Office of Eligibility and Support Services, OESS)

สมัครเข ้าร่วมโครงการด ้านสุขภาพของสมาพันธร ัฐ ร ัฐ
และเขตปกครอง
Germantown
240-777-3591
Rockville
240-777-3120
Silver Spring
240-777-3066

(Senior & Disability Services)

หน่ วยบริการสาหร ับผู ส
้ ู งวัยและผู ท
้ ุพพลภาพ
(Aging & Disability Resource Unit)

Silver Spring, Aspen Hill, Gaithersburg
& Germantown
301-557-1940
Mansfield Kaseman Health Clinic (ร ับบัตรประกัน

Silver Spring
240-485-3160
Mercy Health Clinic (ร ับบัตรประกันสุขภาพเมดิเคด)
Gaithersburg
240-773-0300
Mobile Medical Care, Inc.
Germantown
301-634-9600

บริการสาหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

Montgomery County
Department of Health and Human Services
Asian American Health Initiative
1401 Rockville Pike, 3rd Floor
Rockville, MD 20852
โทรศัพท:์ 240-777-4517
แฟกซ:์ 240-777-4564
เว็บไซต:์ www.AAHIinfo.org
อีเมล: info@AAHIinfo.org
ค ้นหา: Asian American Health Initiative
Twitter: @AAHI_info

รูปแบบทางเลือกของเอกสารนี มี้ ให ้บริการตามคาขอ
้ ้ สามารถโทรติดต่อที ่ 240-777-4517 ผู ้ใช ้เครือง
่
ทังนี
โทรพิมพ ์ (TTY) สามารถโทรติดต่อ Maryland Relay
(บริการสาหรับผูพ
้ ก
ิ ารเป็ นใบ้หรือหูหนวกติดต่อ) ได ้ที ่
711 (โทรภายในรัฐ) หรือ 1-800-735-2258 (โทรออก
นอกรัฐ)
สามารถใช ้รถเมล ์ ไรด ์ออน (Ride On) / เมโทร
่ ่ห่างออกไปภายในระยะครึงไมล
่
(Metro) ซึงอยู
์ได ้

240-777-3000
ให ้ข ้อมูลและความช่วยเหลือแก่ผู ้สูงอายุ และ/หรือ ผู ้พิการ
่ ้าน รวมถึง:
และผู ้ดูแล / ผู ้ช่วยทีบ
• บริการคุ ้มครองผู ้สูงอายุ (Adult Protective
Services)
่ ้าน
• การดูแลทีบ
่ ้าน
• การสนับสนุ นผู ้ดูแลผู ้ป่ วยทีบ
• การช่วยเหลือทางการเงิน
• โครงการดูแลผู ้สูงอายุ (Senior Care Subsidy
Program)
• การช่วยเหลือด ้านการเดินทาง
่ อ
• การช่วยเหลือด ้านทีอยู
่ าศัย

โครงการโภชนาการสาหร ับผู ส
้ ู งอายุ (Senior
Nutrition Program)
240-777-3810
้
จัดเลียงอาหารแบบเป็
นกลุ่ม
โปรแกรมดู แลสุขภาพฟั นสาหร ับผู ส
้ ู งอายุ
(Senior Dental Program)
240-777-1875
้ั
ให ้บริการดูแลสุขภาพฟันสาหร ับผู ้ใหญ่ทมี
ี่ อายุตงแต่
60
้
ปี ขึนไป
ติดต่อการเดินทาง (Connect-A-Ride)
301-738-3252
่ บทางเลือกในการเดินทางสาหร ับ
ให ้บริการข ้อมูลเกียวกั
้ั
้
ผู ้ใหญ่ทมี
ี่ อายุตงแต่
50 ปี ขึนไป
และผู ้ทุพพลภาพ
โทรเรียกแล้วเดินทาง (Call ‘N’ Ride)
301-948-5409
การคมนาคมขนส่งสาหร ับผู ้สูงอายุและผู ้ทุพพลภาพ
สายบริการข้อมู ลการคมนาคมของ Medicaid
(Medicaid Transportation Information Line)

240-777-5890
สาหร ับติดต่อนัดหมายด ้านการแพทย ์กับผู ้ให ้บริการของ
Medicaid
โปรแกรมช่วยเหลือด้านประกันสุขภาพของร ัฐ
(State Health Insurance Assistance Program,
SHIP)
301-255-4250

่
ให ้ข ้อมูลเกียวกั
บเมดิแคร ์ และให ้คาปรึกษาแนะนาฟรีแก่
่ ้าน
ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ครอบคร ัว และผู ้ดูแลผู ้ป่ วยทีบ
ศู นย ์บริการผู ส
้ ู งอายุเอเชียนแปซิฟิกแห่งชาติ
(National Asian Pacific Center on Aging, NAPCA)

1-800-336-2722
่
สายด่วนข ้อมูลความช่วยเหลือเรืองเมดิ
แคร ์และเมดิเคด
แห่งชาติ
สาหร ับภาษาจีน:
1-800-582-4218
สาหร ับภาษาเกาหลี:
1-800-582-4259
สาหร ับภาษาเวียดนาม:
1-800-582-4336

บริการต่าง ๆ ด้านล่างอาจมีเกณฑ ์คุณสมบัตข
ิ องผู ต
้ อ้ งการ
ความช่วยเหลือ หากท่านต้องการทราบว่าตนเองมี
่
คุณสมบัตต
ิ ามเกณฑ ์หรือไม่ กรุณาโทรไปทีหมายเลข
้ ๆ หรือเข้าไปทีเว็
่ บไซต ์ของ
โทรศ ัพท ์ของโปรแกรมนัน
มณฑลมอนท ์โกเมอรี:่
www.montgomerycountymd.gov/hhs

บริการโรคมะเร็ง (Cancer Services)
โครงการควบคุมมะเร็งของสตรี (Women’s
Cancer Control Program)
240-777-1750
การตรวจหามะเร็งเต ้านมและมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจหามะเร็งลาไส้ใหญ่

(Colorectal Cancer Screening Program)

240-777-1222

บริการด้ านไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Services)
โครงการ STOP B (STOP B Project)
240-393-5950
ให ้ความรู ้ฟรี มีบริการตรวจฟรี ฉี ดวัคซีน และแนะนาผู ้ให ้
บริการร ักษา
โปรแกรม Perinatal Hep B (Perinatal Hep B
Program)
240-777-1736
ป้ องกันโรคไวร ัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิด

บริการเลิกบุหรี่ (Quit Smoking Services)
โทรฟรี ให ้การสนับสนุ นฟรี และมีบริการยาฟรี
่
สายด่วนเลิกยาสู บเมรีแลนด
์ (Maryland
Tobacco Quitline)
1-800-784-8669
่
สายด่วนเลิกบุหรีของคนเอเชียน (Asian
Smokers’ Quitline)

สาหร ับภาษาจีน:
สาหร ับภาษาเวียดนาม:
สาหร ับภาษาเกาหลี:

1-800-838-8917
1-800-778-8440
1-800-556-5564

บริการด้ านทันตกรรม (Dental Services)

งานบริการทันตกรรม (Dental Services)
240-777-1875
่
ให ้บริการตรวจร ักษาฟันทัวไป
งานบริการทันตกรรมสาหร ับผู ต
้ ด
ิ เชือ้ HIV (HIV
Dental Services)
240-777-1737
บริการด ้านทันตกรรมสาหร ับผู ้ติดเชือ้ HIV

ความคุ้มครองด้ านการแพทย์ (Medical Coverage)

240-777-1635
้ั
ประสานงานด ้านการดูแลสุขภาพสาหร ับสตรีตงครรภ
์
่
เด็ก และผู ้ใหญ่ททุ
ี พพลภาพ
โครงการดู แลด้านการแพทย ์สาหร ับผู ใ้ หญ่ทไร
ี่ ้
่
ทีพักพิง (Medical Care for Homeless Adults)
240-777-0311
Medicaid/Health Choice

บริการด้ านสุ ขภาพชุมชน (Community Health Services)
งานการควบคุมโรค (Disease Control)
240-777-1755
สืบสวนกรณี โรคติดต่อต่าง ๆ ยกเว ้นโรค STD, TB และ HIV

่
โปรแกรมฉี ดวัคซีนสร ้างภู มค
ิ ม
ุ ้ กันโรคทัวไป
(General Immunization Program) 240-777-1600
ให ้บริการวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและวัคซีน
ป้ องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

งานการจัดการสาหร ับกรณี การติดเชือ้ HIV
(HIV Case Management)
240-777-1869
่
่
ให ้บริการเกียวกั
บ HIV ทีครอบคลุ
ม

โครงการ/คลินิกสาหร ับผู ล
้ ภั
ี ้ ยและแรงงานย้าย
่
ถิน (Refugee & Migrant Workers Health
Program/Clinic)
240-777-3102
่
ให ้บริการด ้านการตรวจคัดกรองสุขภาพทีครบคร
นั ดูแลให ้มี
การเข ้าถึงบริการด ้านการดูแลสุขภาพของเขตมอนท ์โกเมอรี่
งานการทดสอบ STI/HIV (STI/HIV Testing)

240-777-1760

ทดสอบและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ (STI) และการติด
เชือ้ HIV
บริการตรวจและร ักษาวัณโรค (TB Testing and
Treatment)
240-777-1800

ข้อมู ลการเดินทางระหว่างประเทศ
(International Travel Info)
240-777-0311
อาหารเป็ นพิษ (Food Poisoning)
240-777-3986
่
หมายเลขโทรศัพท ์ใช ้สาหรบั สอบถามเรืองใบอนุ
ญาตด ้าน
่
อาหาร/ สถานบริการ และสาหรบั ร ้องเรียนเกียวกั
บสถาน
บริการ
ความช่ วยเหลือด้ านการเงิน/ทีพ่ กั อาศัย (Financial
Assistance/Housing Services)

โครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณะ
(Public Assistance Programs)

จัดหารายได ้ อาหาร และการสนับสนุ นด ้านการแพทย ์
Germantown
240-777-3420
Rockville
240-777-4600
Silver Spring
240-777-3100
โครงการช่วยเหลือด้านการเช่า (Rental
Assistance Program)
240-777-4400
โครงการป้ องกันการการถู กไล่ทแบบฉุ
ี่
กเฉิ น
(Emergency Eviction Prevention)

ให ้ความช่วยเหลือการในการร ับมือกับวิกฤตการณ์
Germantown
240-777-4448
Rockville
240-777-4550
Silver Spring
240-777-3075
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณู ปโภค
(Utility Assistance Program)
240-777-4450
ให ้ความช่วยเหลือด ้วยการช่วยชาระค่าช่วยค่าใช ้จ่ายบิลค่าฮีต
และค่าไฟฟ้ า

บริการเตรียมพร้ อมรับมือเหตุฉุกเฉิน (Emergency

บริการสาหรับเด็ก (Children’s Services)
การดู แลสาหร ับเด็ก (Care for Kids)
301-628-3438
้
ให ้บริการด ้านการดูแลพืนฐานและบริ
การพิเศษ
่
เชือมต่
อกับเด็ก (ChildLink)
240-777-4769
ให ้ข ้อมูลและมีบริการแนะนาผู ้ให ้การดูแล
โปรแกรมสุขภาพเด็กร ัฐแมริแลนด ์ (Maryland
Children’s Health Program, MCHP)

1-855-642-8572
่ อายุระหว่าง
ให ้บริการด ้านการดูแลสุขภาพสาหร ับเด็กทีมี
้
0-19 ปี และสาหร ับสตรีตงครรภ
ั
์ในทุกช่วงอายุ
งานบริการด้านสุขภาพสาหร ับนักเรียน (School
Health Services)
240-777-1550
ประกันและส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
แข็งแรงของนักเรียนในโรงเรียนของร ัฐ
โครงการสร ้างภู มต
ิ า้ นทาน (Immunization
Program)
240-777-1050
่
บริการวัคซีนป้ องกันสาหร ับเด็กทีมีอายุไม่เกิน 19 ปี โดย
ไม่จาเป็ นต ้องมีการนัดหมายล่วงหน้า

บริการด้ านการดูแลสุ ขภาพสาหรับคุณแม่ และสตรีมีครรภ์
(Maternal/ Reproductive Health Care Services)

โครงการการคลอดบุตร (Maternity Partnership)
ให ้บริการด ้านการดูแลก่อนคลอด
1-800-456-8900
่
โฮลีครอสสู
ตน
ิ รีเวชวิทยา (Holy Cross OB/GYN
Clinic)
301-754-7630
ให ้บริการด ้านการดูแลก่อนและหลังคลอด
งานการวางแผนครอบคร ัว/สุขภาพระหว่างการ
้
ตังครรภ
์ (Family Planning/Reproductive Health)
้ั
ดูแลสุขภาพสาหร ับสตรีตงครรภ
์และให ้บริการคาปรึกษา
Community Clinics, Inc.

Silver Spring
301-585-1250
Takoma Park
301-431-2972
Gaithersburg แฟมีลี่ เซอร ์วิส (Family Services, Inc.)

301-216-0880

Mary’s Center Clinic
240-485-3160
Gaithersburg Center Planned Parenthood

301-208-1300
้
งานด้านการตังครรภ
์ในวัยรุน
่ (Teen Pregnancy)
240-777-1570
หมายเลขโทรติดต่อสาหร ับให ้ความรู ้ด ้านการป้ องกัน
้
การตังครรภ
์และ โครงการสนับสนุ นพ่อแม่วยั รุน
่ (Teen
Parent Support Program)

Preparedness Services)

โครงการการเตรียมพร ้อมและร ับมือภาวะ
ฉุ กเฉิ นด้านการสาธารณสุข (Public Health

Emergency Preparedness and Response Program)

240-777-3038

ให ้ข ้อมูลวิธวี างแผนและร ับมือกับเหตุฉุกเฉิ น
โครงการแนะนาบริการผู้ป่วย (Patient Navigator
Programs)

่
สาธารณสุข ให ้ข ้อมูลและบุคคลอ ้างอิงเพือการค
้นหา

แหล่งข ้อมูลด ้านการแพทย ์ และบริการล่าม
สาหร ับภาษาจีน ฮินดู เกาหลี และเวียดนาม:
301-760-7050
สาหร ับภาษาสเปน:
301-270-8432

บริการด้ านภาวะวิกฤติ (Crisis Services)

่
่ าหร ับร ับมือกับ
ศู นย ์วิกฤต/ทีมงานเคลือนที
ส
วิกฤต (Crisis Center/Mobile Crisis Team)
240-777-4000
่ั
24 ชวโมง/7
วันต่อสัปดาห ์ ให ้บริการทางโทรศัพท ์และมี
่ ได ้นัดหมายล่วงหน้า
บริการสาหร ับผู ้ใช ้บริการทีมิ
่
สายด่วนช่วยเหลือผู เ้ คราะห ์ร ้ายและเหยือการ
ข่มขืน (Victim Assistance & Sexual Assault Crisis
Line)
240-777-4357
่ั
ตลอด 24 ชวโมง
/ 7 วันต่อสัปดาห ์
สายด่วนสาหร ับผู ถ
้ ูกกระทาทารุณ (Abused
Persons Hotline)
240-777-4195
่
มอบบริการทีครอบคลุ
มแก่ผู ้เคราะห ์ร ้ายจากเหตุความ
รุนแรงในครอบคร ัว และครอบคร ัวของผู ้เคราะห ์ร ้าย
สายด่วนการกระทาทารุณต่อเด็กและเด็กถูก
ทอดทิง้ (Child Abuse & Neglect Hotline) 240-7774417
สายด่วนป้ องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติและ
วิกฤติทหารผ่านศึก (National Suicide Prevention
่ั
Lifeline & Veterans Crisis) ตลอด 24 ชวโมง
/ 7 วัน
ต่อสัปดาห ์
1-800-273-8255
ให้บริการป้ องกันสาหร ับผู ใ้ หญ่ (Adult Protective
Services)
240-777-3000

่ มเกียวก
่
หากต้องการข้อมู ลเพิมเติ
ับบริการใด
ก็ตามของกระทรวงสาธารณสุขของเขต
มอนท ์โกเมอรี ่ โปรดโทรติดต่อ MC 311 ที ่
240-777-0311, มีผูใ้ ห้บริการร ับโทรศ ัพท ์ใน
ทุกภาษา เว็บไซต ์:
www.montgomerycountymd.gov/311

