
คณะกรรมการผูบ้ริหารเขตลอสแองเจลิส  
(Los Angeles County Board of Supervisors)
 กลอเรีย โมลินา เขตท่ีหน่ึง
 มาร์ค ริดลีย-์โธมสั เขตท่ีสอง
 เซฟ ยาโรสลาฟสก้ี เขตท่ีสาม
 ดอน เนบ เขตท่ีส่ี
 ไมเคิล ดี แอนโทโนวชิ เขตท่ีหา้

กระทรวงสาธารณสุข เขตลอสแองเจลิส
 นายแพทยโ์จนาธาน อี ฟีลด้ิง สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต
 ผูอ้ �านวยการและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข

เขตลอสแองเจลิส

กระทรวงสาธารณสุข

จุดมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุข  

เขตลอสแองเจลิส  

คือการคุม้ครองสุขภาพ  

ป้องกนัโรค ส่งเสริมสุขภาพ  

และสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี

ของคนทุกคนในเขตลอสแองเจลิส

กระทรวงสาธารณสุข   
ช่วยชุมชนไดอ้ยา่งไร

กระทรวงสาธารณสุขมุ่งความส�าคญัไปท่ีการ
ป้องกนั  และปฏิบติังานในหลายพืน้ท่ี  
เพือ่ปกป้องและปรับปรุงสุขภาพของชุมชนของเรา
ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบร้านอาหาร ชายหาด หรือสถาน
ดูแลผูสู้งอาย ุการรักษาโรคติดเช้ือท่ีศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
การตอบสนองต่อโรคท่ีแพร่อยา่งรวดเร็วหรือภาวะฉุกเฉิน 
อาทิ โรคระบาดหรือแผน่ดินไหว การใหค้วามรู้แก่
สาธารณชนและผูน้�าในชุมชนโดยการจดังานและการ
ประชุม การจดัท�าการส�ารวจความคิดเห็นเพือ่ประเมิน
สุขภาพของประชาชน หรือการก�าหนด
นโยบายท่ีมุ่งเนน้ดา้นการปรับปรุง
สุขภาพ ท่านจะสามารถพบเห็น
และรับรู้ถึงผลงานของกระทรวง
สาธารณสุขไดต้ลอดทัว่เขตลอส
แองเจลิสท่ีมีอาณาบริเวณถึง 
4,300 ตารางไมล ์ 

กระทรวงสาธารณสุข
มีพนกังานเกือบ 4,000 
คนใน 39 หน่วยงาน ซ่ึง
แต่ละหน่วยงานต่างมี
ความมุ่งมัน่อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะ
ปกป้องสุขภาพของผูท่ี้อยูอ่าศยั
ในเขตลอสแองเจลิส และท�าให้
ชุมชนของเราเป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู่
อาศยัและดีต่อสุขภาพมากข้ึน

10/11 Thai

ติดตามข่าวล่าสุด  
จากกระทรวงสาธารณสุข
เวบ็ไซต:์ www.publichealth.lacounty.gov

ภาษาองักฤษ: www.facebook.com/lapublichealth

www.twitter.com/lapublichealth

www.youtube.com/lapublichealth

สแกน QR code น้ีหากตอ้งการทราบ
ขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบักระทรวง
สาธารณสุข

คุณทราบหรือไม่วา่กระทรวงสาธารณสุข…

•	 	ตรวจสอบและใหค้ะแนนร้านอาหาร ตลาด และรถขายอาหาร  
เพือ่ป้องกนัการเจบ็ป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร

•	 	ควบคุมดูแลน�้าในมหาสมุทรและสระวา่ยน�้า  
เพือ่ความแน่ใจวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถวา่ยน�้าไดโ้ดยปลอดภยั

•	  ใหก้ารรักษาผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอว/ีเอดส์

•	  ช่วยเหลือผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีใหเ้ตรียมพร้อมส�าหรับภาวะฉุกเฉินและภยัพบิติั 
ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและท่ีมนุษยเ์ป็นผูก่้อข้ึน

•	  ตรวจสอบและออกใบอนุญาตแก่โรงพยาบาลและสถานดูแลผูสู้งอายุ

•	 	ควบคุมสตัวต่์างๆ รวมทั้งสตัวป์ระเภทหนูและแมลงท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรค

•	  เยีย่มเยยีนหญิงมีครรภท่ี์มีความเส่ียงสูงถึงท่ีบา้น  
เพือ่ประสานงานในการดูแลรักษา

•	 	ใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือตรวจวเิคราะห์โรคต่างๆ รวมทั้งส่ิงท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ



  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
แอนติโลป วลัเล่ย์

  335-B East Ave. K-6 
Lancaster, CA 93535 
(661) 723-4526

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
ส่วนกลาง

  241 N. Figueroa St. 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 240-8204

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
เคอร์ติส อาร์ ทกัเกอร์

  123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301 
(310) 419-5325

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
เกลนเดล

  501 N. Glendale Ave. 
Glendale, CA 91206 
(818) 500-5750

  บริการฉีดวคัซีนและ 
วณัโรคเท่านั้น คลินิก| 
วณัโรคตอ้งนดัล่วงหนา้

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
ฮอลลีวดู/วลิไชร์

  5205 Melrose Ave. 
Los Angeles, CA 90038 
(323) 769-7800

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
มอนโรเวยี

  330 W. Maple Ave. 
Monrovia, CA 91016 
(626) 256-1600

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
นอร์ธฮอลลีวดู

  5300 Tujunga Ave. 
N. Hollywood, CA 91601 
(818) 766-3982 
บริการโรคติดต่อทาง 
เพศสมัพนัธ์เท่านั้น

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
พาคอยมา

  13300 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-1903

  บริการฉีดวคัซีนและ 
วณัโรคเท่านั้น คลินิก 
วณัโรคตอ้งนดัล่วงหนา้

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
โพโมนา

  750 S. Park Ave. 
Pomona, CA 91766 
(909) 868-0235

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
รูธเทมเพลิ

  3834 S. Western Ave. 
Los Angeles, CA 90062 
(323) 730-3507

 บริการโรคติดต่อทาง 
 เพศสมัพนัธ์เท่านั้น

  ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาดา้นสุขภาพ 
และความเป็นอยูท่ี่ดี ซิมส์/แมนน์

    2509 Pico Blvd.  
Room 325 
Santa Monica, CA 90405 
(310) 998-3203

 บริการโรคติดต่อทาง 
 เพศสมัพนัธ์เท่านั้น

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
มาร์ติน ลเูธอร์ คิง จูเนียร์

  11833 S. Wilmington Ave. 
Los Angeles, CA 90059 
(323) 568-8100

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
ทอร์แรนส์

  711 Del Amo Blvd. 
Torrance, CA 90502 
(310) 354-2300

  ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 
วทิทิเออร์

  7643 S. Painter Ave. 
Whittier, CA 90602 
(562) 464-5350

โปรแกรมและบริการต่างๆ

กระทรวงสาธารณสุขมีศนูยบ์ริการสาธารณสุข 14 แห่งท่ีเปิดด�าเนินการโดย
มอบบริการแบบไม่เสียค่าใชจ่้ายและแบบเสียค่าใชจ่้ายขั้นต�า่ส�าหรับทั้งผูท่ี้มี
ประกนัสุขภาพและไม่มีประกนัสุขภาพ   
โดยใหบ้ริการในดา้นการฉีดวคัซีน การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์และวณัโรค

ศนูยบ์ริการสาธารณสุข
Service Planning Areas

พืน้ท่ีวางแผนการใหบ้ริการ เขตลอสแองเจลิสแบ่งตามภมิูศาสตร์ไดเ้ป็น 8 ภมิูภาค 
หรือเรียกวา่พืน้ท่ีวางแผนการใหบ้ริการ (Service Planning Areas หรือ SPA) 
พืน้ท่ีท่ีแตกต่างกนัเหล่าน้ีเอ้ืออ�านวยใหก้ระทรวงสาธารณสุขจดับริการสาธารณสุข
และบริการทางการแพทยท่ี์ตอบสนองต่อความจ�าเป็นเฉพาะดา้นสุขภาพของพืน้ท่ี
เหล่าน้้ี

การมีหน่วยงานหลากหลายและกวา้งขวาง ท�าใหก้ระทรวงสาธารณสุข

สามารถปกป้องและปรับปรุงสุขภาพของผูท่ี้อยูอ่าศยัในเขตลอสแองเจลิส

ใหดี้ข้ึนได ้ต่อไปน้ีเป็นบางโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข

บริการทางการแพทยส์�าหรับเดก็: ตรวจและรักษาผูท่ี้มีอายตุ �า่กวา่ 21 ปี

โรคเร้ือรัง: มุ่งเนน้ท่ีการลดการเกิดอาการโดยการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มและรูป
แบบการด�าเนินชีวติ

การควบคุมและปกป้องโรคติดต่อท่ีอาจแพร่ถึงกนัได:้ หาทางลดปัจจยัความเส่ียง
ของโรคดว้ยการควบคุมและสงัเกตการณ์ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมท่ีท�าใหมี้
สุขภาพดีข้ึน

บริการสุขภาพชุมชน: จดับริการและการบริหารทางการแพทยร์ายกรณีโดยผา่น
ทางศนูยบ์ริการสาธารณสุข

เตรียมความพร้อมและตอบรับภาวะฉุกเฉิน: เตรียมผูอ้ยูอ่าศยัใหพ้ร้อมรับมือกบั
ภยัคุกคามทางสาธารณสุข เช่น โรคติดเช้ือและการก่อการร้ายชีวภาพ

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม: ส่งเสริมคุณภาพชีวติดว้ยการควบคุมปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
รวมทั้งการตรวจสอบร้านอาหาร

ประเมินสุขภาพและระบาดวทิยา: พฒันาแบบส�ารวจความคิดเห็นเพือ่รวบรวม
ขอ้มลูดา้นสภาวะและพฤติกรรมทางสุขภาพ

การตรวจสอบสถานท�าการดา้นสุขภาพอนามยั: รับผดิชอบในการออกใบ
อนุญาตและใบรับรองแก่สถานท�าการดา้นสุขภาพอนามยักวา่ 2,000 แห่ง

เอชไอว/ีเอดส์: มีเป้าหมายเพือ่ป้องกนัการแพร่เช้ือเอชไอว/ีเอดส์

การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค: ปกป้องชุมชนจากโรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยการฉีดวคัซีน

สุขภาพของมารดา เดก็ และเยาวชน: ประเมินผล วางแผน และน�าบริการต่างๆ 
ไปใชส้�าหรับบุคคลในกลุ่มน้ี

การสืบสวนดา้นสาธารณสุข: พทิกัษสุ์ขภาพโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุข

หอ้งปฏิบติัการสาธารณสุข: ปกป้องสาธารณสุขดว้ยการตรวจวเิคราะห์โรคต่างๆ 
ในหอ้งปฏิบติัการ

สุขภาพอนามยัของผูสู้งอาย:ุ ปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูสู้งอายแุละครอบครัว 
ใหดี้ข้ึน

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์: ปฏิบติังานเพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อทางเพศ
สมัพนัธ์ตลอดทัว่ทั้งเขต

การป้องกนัและควบคุมการใชส้ารควบคุมในทางท่ีผดิ: มุ่งมัน่ลดการใชส้าร
ควบคุมในทางท่ีผดิโดยผา่นทางโปรแกรมท่ีอาศยัหลกัฐานและการสนบัสนุนนโยบาย

วณัโรค: ป้องกนัการแพร่เช้ือของโรคท่ีก�าลงัก�าเริบตั้งแต่ระยะตน้ๆ รวมทั้งใหก้าร
รักษาผูท่ี้มีเช้ือวณัโรคแอบแฝงอยูด่ว้ย

สตัวแพทยสาธารณสุขและการควบคุมโรคพษิสุนขับา้: สืบสวนการแพร่ระบาด
ของโรคท่ีเก่ียวกบัสตัว ์และแผลท่ีเกิดจากการถกูสตัวก์ดั

สุขภาพส�าหรับเพศหญิง: มุ่งมัน่ปรับปรุงสุขภาพใหดี้ข้ึนดว้ยการวางแผนกลยทุธ์ 
รวมทง้จดัตั้งสายด่วนสุขภาพส�าหรับเพศหญิง

 

ขา้พเจา้ควรติดต่อใคร

สูติบตัรและมรณบตัร
สูติบตัร  
(213) 240-7812

มรณบตัร   
(213) 240-7816

บริการทางการแพทยส์�าหรับเดก็
บริการส�าหรับเดก็ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California 
Children’s Services หรือ 
CCS)—บริการดา้นการดูแล
สุขภาพส�าหรับเดก็ท่ีมีความ
จ�าเป็นดา้นการดูแลสุขภาพเป็น
พเิศษ (800) 288-4584

โปรแกรมสุขภาพและการ
ป้องกนัการทุพพลภาพส�าหรับ
เดก็ (Child Health and 
Disability Prevention 
Program หรือ CHDP)—เขา้
รับการตรวจสุขภาพเพือ่การ
ป้องกนัล่วงหนา้ส�าหรับ
ครอบครัวท่ีมีรายไดต้ �า่/ปาน
กลาง และเดก็ท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองจาก Medi-Cal  
(800) 993-2437

โปรแกรมเตรียมความพร้อม
ส�าหรับภาวะฉุกเฉิน

(213) 637-3600

การเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากอาหาร
(213) 240-7821  
(จนัทร์-ศุกร์, 8 น.-17 น.)

(213) 974-1234  
(หลงัเวลาท�าการและวนัหยดุสุด
สปัดาห์)

เอชไอว/ีเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์

(800) 367-AIDS (2437)  
(จนัทร์-ศุกร์, 8 น.-17 น. 
ภาษาองักฤษและภาษาสเปน)

(800) 758-0880  
(ขอ้ความตอบรับอตัโนมติั ให้
บริการตลอด 24 ชัว่โมง ภาษา
องักฤษและภาษาสเปน)

(213) 744-5949  
(จนัทร์-ศุกร์, 8 น.-17 น. มีผู ้
ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพคอยให้
บริการ)

การฉีดวคัซีน
(213) 351-7800

การใหค้ะแนนและการปิดท�าการ
ร้านอาหาร

(888) 700-9995

การใชส้ารควบคุมในทางท่ีผดิ
(626) 299-4193

สตัวแพทยสาธารณสุขและการ
ควบคุมโรคพษิสุนขับา้

(877) 747-2243

สุขภาพส�าหรับเพศหญิง
(626) 569-3850  
(จนัทร์-ศุกร์, 8 น.-17 น.)

(800) 793-8090  
(สายด่วนส�าหรับหญิงท่ีมีราย
ไดต้ �า่)

ต่อไปน้ีคือรายช่ือของบริการต่างๆ พร้อมขอ้มลูในการติดต่อ ท่ีบางหน่วย
งานจดัไวบ้ริการต่อประชาชนในเขตลอสแองเจลิส 

หากท่านตอ้งการดูรายการท่ีครอบคลุมของบริการต่างๆ ตอ้งการทราบขอ้มลูติดต่อ
ล่าสุด หรือตอ้งการร้องทุกขเ์ก่ียวกบัภยัคุกคามทางสาธารณสุข กรุณาไปท่ีเวบ็ไซต์
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  www.publichealth.lacounty.gov. 

หากท่านตอ้งการทราบขอ้มลูเก่ียวกบับริการดา้นสาธารณสุขอ่ืนๆ ของเขตลอสแอง
เจลิส โปรดโทรศพัทไ์ปท่ีหมายเลข 2-1-1
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Community Health Services Administration: (213) 240-8040

แอนต ิโลป วลัเลย่  ์(SPA 1)

ซานเฟอรน์านโด วลัเลย่  ์(SPA 2) 
Serving the  
communities of  
Antelope, Santa  
Clarita, San Fernando  
and Crescenta valleys 
(818) 487-0063

ซานเกเบรยีล วลัเลย่  ์(SPA 3) 

เมโทร (SPA 4) 
Serving the  
communities of  
Hollywood, Downtown  
Los Angeles, and  
San Gabriel Valley
(213) 240-8049

เขตตะวนัตก (SPA 5)

เขตใต  ้(SPA 6) 
Serving the  
communities of  
South Central  
Los Angeles,  
West Los Angeles,  
and the Santa Monica  
Bay region
(323) 730-3515

เขตตะวนัออก  (SPA 7) 

เซา้ทเ์บย  ์(SPA 8) 
Serving the  
communities of  
the Gateway Cities,  
East Los Angeles,  
and the South Bay
(562) 464-5478

SPA Administrative Offices


