ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับอีโบล่ า

อีโบล่า (Ebola) คืออะไร?

โรคนี้ แพร่เชื้ออย่างไร?

ใครมีความเสี่ยงบ้าง?

• ของเหลวจากร่ างกายของผูท้ ี่ป่วยหรื อเสี ยชีวติ จากอีโบล่า ของเหลว
จากร่ างกายได้แก่:
เลือด
อาเจียน
น�้ำลาย/เสลด
น�้ำอสุ จิ
เหงื่อ
ปั สสาวะ
อุจจาระ (ขี้/ท้องเสี ย)
ของเหลวอื่นๆ

• โรคอีโบล่าเกิดจากไวรัส
• อีโบล่ามีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 แล้ว
• ไม่มีวคั ซีนป้องกันโรคอีโบล่า
• อีโบล่าเป็ นโรคที่พบไม่บ่อยเลย
• การรักษาตั้งแต่ระยะแรกเป็ นเรื่ องส�ำคัญ

• ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งสุ ดคือ:
• เพื่อนและสมาชิกครอบครัว
• เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข

ท่ านไม่ สามารถติดอีโบล่ าทางอากาศ
ท่ านไม่ สามารถติดอีโบล่ าทางน�้ำ
ท่ านไม่ สามารถติดอีโบล่ าทางอาหาร
ท่ านจะติดอีโบล่ าได้ จากสิ่ งต่ อไปนีเ้ ท่ านั้น:

• วัตถุมีเชื้อโรค (เข็มฉี ดยา สิ่ งของทางการแพทย์ เสื้ อผ้า เตียง)
• สัตว์ที่ติดเชื้อ (เลือด ของเหลว หรื อเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อ)

สัญญาณของโรคอีโบล่ามีอะไรบ้าง?
อาจเริ่มมีอาการได้ภายใน 2 วันนับจากติดเชื้อ

ระยะเริ่มต้น

ระยะหลัง
zzzz...

 



101.5°

อ่อนแรง

ปวดหัวรุ นแรง
มีไข้ (สู งกว่า 101.5 องศา
ฟาเรนไฮต์ / 38.61 องศา
เซลเซียส)

ตาแดง
มีผนื่ ขึ้น

magnuscorp.com

ควรท�ำอย่างไรถ้าเป็ นกลุ่ม
เสี่ยง

Source: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

ปวดท้อง
เบื่ออาหาร

อาเจียน
(อาจเป็ นเลือด)

เลือดออกไม่ทราบ
สาเหตุ
ท้องร่ วง
(อาจเป็ นเลือด)

ป้องกันการแพร่ระบาด

• โทรแจ้งแพทย์หรื อโรงพยาบาลทันทีถา้ ท่านมี
อาการเหล่านี้
• บอกแพทย์ของท่านเกี่ยวกับเรื่ องการเดินทางไป
แอฟริ กาตะวันตกหรื อการสัมผัสกับผูท้ ี่ป่วยเป็ น
โรคอีโบล่า
• เฝ้าดูสญ
ั ญาณและอาการของโรคอีโบล่าเป็ น
ระยะเวลา 21 วัน:
• ปวดหั วรุ นแรง • ปวดกล้ ามเนือ้ • อาเจียน • ท้ องเสีย • ปวดท้ อง
• เลือดออกไม่ ทราบสาเหตุ • ฟกช�ำ้
กรุ ณาโทรแจ้งก่ อนที่ท่านจะไปถึงคลินิกของแพทย์หรื อห้องฉุกเฉิ น เพราะเจ้า
หน้าที่จะได้สามารถเตรี ยมตัวดูแลท่านและปกป้องคนอื่นๆได้
ให้ ฟังค�ำแนะน�ำของแพทย์

• ล้างมือบ่อยๆ - ใช้สบู่/สาร
ท�ำความสะอาดมือแบบมี
แอลกอฮอล์
• ห้ามสัมผัสกับเลือดหรื อ
ของเหลวจากร่ างกายของผูป้ ่ วย
• ห้ามจับของที่อาจเคยสัมผัสกับ
ผูป้ ่ วย
• ห้ามสัมผัสร่ างกายของคนที่เสี ย
ชีวติ ด้วยโรคอีโบล่า

Thaiwww.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
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