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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าในขณะนี้ประเทศไทย
กำลังเข้าสู่ฤดูกาลแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ทางแผนกพยาบาลของทาง
โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคดังกล่าว รวมไปถึงลักษณะอาการ
เบื้องต้น, การเฝ้าระวัง, การป้องกัน และอื่นๆ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดศึกษาและทำความเข้าใจ
จากจดหมายฉบับนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันครอบครัวของท่านจากโรคไวรัสชนิดนี้ที่
สามารถติดต่อกันได้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
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尊敬的各位父母和监护人： 

  

        现在是呼吸道合胞病毒（RSV）易传播感染的季节。学校

护士室准备了有关 RSV 的信息资料，资料中包括病发症状、有效预

防措施等。 

         由于这种病毒具有很强的传染性，请您仔细阅读这些材

料，以便做好防护工作，保护好您的家人。感谢您的关注。 

  

此致 

 

美中国际学校管理层 
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General facts:  

RSV (respiratory syncytial virus), 

is a common respiratory virus 

that usually causes mild, cold-like 

symptoms. Most people recover 

in a week or two, but RSV can 

be serious, especially for infants 

and older adults. 

 

 

What is the cause?  

RSV is caused by Human 

orthopneumovirus viruses, usually 

through direct contact with the 

infected person.  

 

Diagnosis method?  
Diagnosis can be made by lab 

test from respiratory secretions 

or blood specimen. 

 
 
 
 
 

 

• practicing good hygiene is the best 

way  

• always wash your hands thoroughly. 

 
• cover mouth and nose when sneezing 

or coughing to prevent the spread of 

germs.  

• clean any surfaces, toys, and other 

objects with a disinfectant to kill 

germs. 

• child with RSV  should be out of 

school for 7 days after initial 
treatment to avoid spreading the 

infection to others. 

 

 

How to take care of the child with 

RSV at home?  

• follow doctor’s instruction on 

medication to relieve discomfort  

• hydration: adequate fluid intake.  

 
 

 
How can RSV be prevented? 

 
 
 
What are the signs and symptoms?  

• fever 

• runny nose 

• cough 

• wheezing 

• listlessness 

• poor or diminished appetite 

 

Is there a cure?  
RSV cannot be treated or cured, medicines 

can help ease symptoms and reduce fever. 

The primary goal of treatment is to reduce 

and manage symptoms, especially the 

discomfort. 

 

In most cases, the virus and symptoms will 

disappear on their own within a week to 10 

days.   

 

Is RSV contagious?  
The groups of viruses that cause RSV are very 

contagious. People who are infected with RSV 

are most contagious during the first 3 – 8 days 

of infection. 

 

RSV can spread when an infected person 

coughs or sneezes. You can get infected if 

you get droplets from the cough or sneeze 

in your eyes, nose, or mouth.   

 

Additionally, it can spread through direct 

contact with the virus, like kissing the face 

of a child with RSV.  

 
 

https://www.healthline.com/health-news/coughs-and-sneezes-send-particles-far-041314
https://www.healthline.com/health-news/coughs-and-sneezes-send-particles-far-041314
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要點: 
呼吸道合胞病毒(RSV)是一种由病

毒引起的急性和常见的儿童疾

病，它感染了口腔和咽喉，在口

腔顶和喉咙后引起小的、水泡状

的溃疡。 

 

 

原因是什么？ 
RSV通常是由 A组或 B型科萨克

病毒引起的。这些病毒引起的感

染具有高度传染性。 

 

3至 10岁的儿童感染此病的风险

最高，因为他们没有开发对抗病

毒感染所需的抗体。 

 

孩子得 RSV后，通常对引起它的

病毒产生天然免疫力。 

 
 
 
 

 

• 保持良好的卫生是最佳方法 

• 始终彻底洗手，尤其是在饭前和使

用洗手间后。  

• 打喷嚏或咳嗽时遮住嘴和鼻子，防

止细菌传播。 

• 用消毒剂清洁任何表面、玩具和其

他物体，以杀灭细菌。 

•  患有 RSV的儿童应在初次治疗后离

开学校 7 天，以避免将感染传播给

其他人。 

 

如何在家里照顾 RSV的孩子？ 

• 遵循医生关于药物的指示，以缓解

不适 

 
• 水化：脱水可能是气喘的并发症，

重要的是要有足够的水摄入量。不

建议使用热饮和果汁。 

 

 

如何防止 RSV? 

 
 
 

有哪些体征和症状？ 
• 突然发烧 

• 喉咙痛 

• 头痛 

• 颈部疼痛 

• 淋巴腺肿胀 

• 吞咽困难 

• 食欲不振 

• 口腔和喉咙后部的小溃疡在初次感染后约

两天开始出现。 

 

有治疗方法吗？ 

RSV 无法治疗或治愈，药物可以帮助缓

解症状和减少发烧。治疗的主要目标是

减少和管理症状，特别是疼痛。 

 

在大多数情况下，病毒和症状将在一周

到 10 天内自行消失。 
 

RSV 有传染性吗？ 

RSV 病毒群具有很强的传染性。感染的第一

周最具传染性。 

 

RSV 通常通过与粪便接触传播。感染也可能

通过接触感染者打喷嚏或咳嗽的飞沫传

播。 
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ขอ้เทจ็จริงทัว่ไป: 
RSV (Respiratory syncytial virus) เป็นไวรัส
ทางเดินหายใจทัว่ไปท่ีมกัท าให้เกิดอาการไม่รุนแรง
และเป็นหวดั คนส่วนใหญจ่ะหายเป็นปกติในหน่ึง
หรือสองสัปดาห์ แต่ RSV อาจร้ายแรงโดยเฉพาะใน
ทารกและผูสู้งอาย ุ
 
สาเหตุเกิดจากอะไร? 
RSV เกิดจากเช้ือไวรัส Human orthopneumovirus 
โดยปกติจะติดต่อโดยตรงกบัผูติ้ดเช้ือ 
 
วิธีการวินิจฉยั? 
การวินิจฉยัท าไดโ้ดยการตรวจทางห้องปฏิบติัการ
จากสารคดัหลัง่ทางเดินหายใจหรือการเจาะเลือด 
ติดต่อไดห้รือไม่? 
กลุ่มของไวรัสท่ีท าใหเ้กิด RSV เป็นโรคติดต่อได้
มาก ผูท่ี้ติดเช้ือ RSV มกัติดต่อไดม้ากท่ีสุดในช่วง 3 
- 8 วนัแรกของการติดเช้ือ 
RSV สามารถแพร่กระจายไดเ้ม่ือผูติ้ดเช้ือไอหรือ
จาม คุณสามารถติดเช้ือไดห้ากมีละอองไอหรือจาม
เขา้ตาจมูกหรือปาก 

 
สัญญาณและอาการเป็นอยา่งไร? 
•ไข ้
•อาการน ้ามูกไหล 
•ไอ 
•หายใจไม่ออก 
•ความกระสับกระส่าย 
•ความอยากอาหารไม่ดีหรือลดลง 
 
มีวิธีรักษาไหม? 
RSV ไม่สามารถรักษาหรือหายไดย้าสามารถช่วย
บรรเทาอาการและลดไขไ้ด ้เป้าหมายหลกัของการ
รักษาคือการลดและจดัการกบัอาการโดยเฉพาะอยา่ง
ย่ิงความรู้สึกไม่สบายตวั 
ในกรณีส่วนใหญ่ไวรัสและอาการจะหายไปเอง
ภายในหน่ึงสัปดาห์ถึง 10 วนั 
 
RSV ติดต่อไดห้รือไม่? 
กลุ่มของไวรัสท่ีท าใหเ้กิด RSV เป็นโรคติดต่อได้
มาก ผูท่ี้ติดเช้ือ RSV มกัติดต่อไดม้ากท่ีสุดในช่วง 3 
- 8 วนัแรกของการติดเช้ือ 
RSV สามารถแพร่กระจายไดเ้ม่ือผูติ้ดเช้ือไอหรือ
จาม คุณสามารถติดเช้ือไดห้ากมีละอองไอหรือจาม
เขา้ตาจมูกหรือปาก 
นอกจากน้ียงัสามารถแพร่กระจายผา่นการสัมผสั
โดยตรงกบัไวรัสเช่นการจบูหนา้เด็กท่ีเป็น RSV 
 
 

 

  

•ล้างมือให้สะอาดเสมอ 
 

 

 

 
•ปิดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค 
•ทำความสะอาดพื้นผิวของเล่นและวัตถุอื่น ๆ ด้วย
น้ำยาฆ่าเช้ือเพื่อฆ่าเชื้อโรค 
•เด็กที่ติดเช้ือ RSV ควรออกจากโรงเรียนเป็นเวลา 
7 วันหลังการรักษาเบื้องต้นเพื่อหลีกเลีย่งการ
แพร่กระจายเช้ือไปสู่ผู้อื่น 

 

ดูแลเด็ก RSV ที่บ้านอย่างไร? 
•ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับยาเพื่อ
บรรเทาอาการไม่สบาย 
•การให้น้ำ: การดืม่น้ำอย่างเพียงพองไวรัสที่ทำให้เกิด 
RSV เป็นโรคติดต่อไดม้าก ผู้ที่ตดิเช้ือ RSV มัก
ติดต่อได้มากท่ีสุดในช่วง 3 - 8 วันแรกของการติด
เชื้อ 
RSV สามารถป้องกันได้อย่างไร? 
RSV สามารถแพร่กระจายได้เมือ่ผู้ติดเช้ือไอหรือ
จาม คุณสามารถติดเชื้อได้หากมีละอองไอหรือจาม
เข้าตาจมูกหรือปาก 
 

การฝึกสุขอนามัยที่ดเีป็นวิธีที่ดีท่ีสดุ 
66 


