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อีโบล่า (Ebola) คืออะไร?  
• โรคอีโบล่าเกิดจากไวรัส

• อีโบล่ามีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 แลว้

• ไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคอีโบล่า

• อีโบล่าเป็นโรคท่ีพบไม่บ่อยเลย

• การรักษาตั้งแต่ระยะแรกเป็นเร่ืองส�าคญั

ใครมีความเส่ียงบา้ง?
• ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงสุดคือ:

• เพื่อนและสมาชิกครอบครัว

• เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข

โรคน้ีแพร่เช้ืออย่างไร?  
ท่านไม่สามารถตดิอโีบล่าทางอากาศ

ท่านไม่สามารถตดิอโีบล่าทางน�้า

ท่านไม่สามารถตดิอโีบล่าทางอาหาร

ท่านจะตดิอโีบล่าได้จากส่ิงต่อไปนีเ้ท่าน้ัน:

• ของเหลวจากร่างกายของผูท่ี้ป่วยหรือเสียชีวติจากอีโบล่า ของเหลว

จากร่างกายไดแ้ก่:

เลือด อาเจียน

น�้าลาย/เสลด น�้าอสุจิ

เหง่ือ ปัสสาวะ

อุจจาระ (ข้ี/ทอ้งเสีย) ของเหลวอ่ืนๆ

• วตัถุมีเช้ือโรค (เขม็ฉีดยา ส่ิงของทางการแพทย ์เส้ือผา้ เตียง)

• สตัวท่ี์ติดเช้ือ (เลือด ของเหลว หรือเน้ือสตัวท่ี์ติดเช้ือ) 

ควรท�าอย่างไรถา้เป็นกลุ่ม

เส่ียง 
• โทรแจง้แพทยห์รือโรงพยาบาลทนัทีถา้ท่านมี

อาการเหล่าน้ี

• บอกแพทยข์องท่านเก่ียวกบัเร่ืองการเดินทางไป

แอฟริกาตะวนัตกหรือการสมัผสักบัผูท่ี้ป่วยเป็น

โรคอีโบล่า

• เฝ้าดูสญัญาณและอาการของโรคอีโบล่าเป็น

ระยะเวลา 21 วนั:

• ปวดหัวรุนแรง  • ปวดกล้ามเนือ้  • อาเจียน  • ท้องเสีย  • ปวดท้อง

• เลือดออกไม่ทราบสาเหต ุ • ฟกช�า้ 

กรุณาโทรแจง้ก่อนท่ีท่านจะไปถึงคลินิกของแพทยห์รือหอ้งฉุกเฉิน เพราะเจา้

หนา้ท่ีจะไดส้ามารถเตรียมตวัดูแลท่านและปกป้องคนอ่ืนๆได้

ให้ฟังค�าแนะน�าของแพทย์
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ป้องกันการแพร่ระบาด  

• ลา้งมือบ่อยๆ - ใชส้บู่/สาร

ท�าความสะอาดมือแบบมี

แอลกอฮอล์

• หา้มสมัผสักบัเลือดหรือ

ของเหลวจากร่างกายของผูป่้วย

• หา้มจบัของท่ีอาจเคยสมัผสักบั

ผูป่้วย

• หา้มสมัผสัร่างกายของคนท่ีเสีย

ชีวติดว้ยโรคอีโบล่า

สญัญาณของโรคอีโบล่ามีอะไรบา้ง? 
อาจเร่ิมมีอาการไดภ้ายใน 2 วนันบัจากติดเช้ือ

มีไข ้(สูงกวา่ 101.5 องศา

ฟาเรนไฮต ์/ 38.61 องศา

เซลเซียส)

ปวดหวัรุนแรง

ปวดทอ้ง

เบ่ืออาหาร

ออ่นแรง

ตาแดง

มีผืน่ข้ึน

อาเจียน  

(อาจเป็นเลือด) 

ทอ้งร่วง  

(อาจเป็นเลือด)

เลือดออกไม่ทราบ

สาเหตุ

ระยะเร่ิมตน้ ระยะหลงั

101.5°
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ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับอีโบล่า



Find this poster in more languages:

at magnuscorp.com/ffs/ebolafacts

Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese

Mende
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