
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) 
 
 

ระบาดวิทยาของโรค    การติดเชื้อ Chikungunya virus 
เดิมมีรกรากอยูในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมีการ
ตรวจพบครั้งแรกพรอมกับทีม่ีไขเลือดออกระบาดและ
เปนครั้งแรกในทวีปเอเชยี เมื่อ พ.ศ. 2501 โดย Prof.W 
McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา ไดจากผูปวย
โรงพยาบาลเดก็ กรุงเทพมหานคร 

       ในทวีปอาฟริกามีหลายประเทศพบเชือ้ชิคุนกุนยา  
มีการแพรเชื้อ 2 วงจรคือ primate cycle (rural type) 

(คน-ยุง-ลิง)  ซ่ึงมี Cercopithicus monkeys หรือ Barboon เปน amplifyer host และอาจทําใหมีผูปวย
จากเชื้อนี้ประปราย หรืออาจมีการระบาดเล็กๆ (miniepidemics) ไดเปนครั้งคราว เมื่อมีผูที่ไมมี
ภูมิคุมกันเขาไปในพื้นที่ที่มเีชื้อนี้อยู และคนอาจนํามาสูชุมชนเมือง โดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มียุงลายชุก
ชุมมาก ทําใหเกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน โดยยุง Aedes aegypti และ Mansonia 
aficanus เปนพาหะ 
 ในทวีปเอเซีย การแพรเชื้อตางจากในอาฟริกา การเกิดโรคเปน urban cycle จากคนไปคน 
โดยม ี Ae. Aegypti เปนพาหะที่สําคัญ ระบาดวิทยาของโรคมีรูปแบบคลายคลึงกับโรคติดเชื้อที่นํา
โดย Ae. aegypti อ่ืนๆ ซ่ึงอุบัติการของโรคเปนไปตามการแพรกระจายและความชกุชุมของยุงลาย 
หลังจากที่ตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย ก็มีรายงานจากประเทศตางๆ ในทวีปเอเชยี ไดแก เขมร 
เวียตนาม พมา ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซยี และฟลิปปนส   

                ในประเทศไทยมกีารตรวจพบครั้งแรกพรอมกบัที่มีไขเลือดออกระบาดและเปนครั้งแรก
ในทวีปเอเชีย เมื่อป พ.ศ. 2501 โดยแยกเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไดจากผูปวยโรงพยาบาลเด็ก 
กรุงเทพมหานคร  พบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 คร้ัง ในป พ.ศ. 2531 ที่จังหวดัสุรินทร พ.ศ. 
2534 ที่จังหวดัขอนแกนและปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 คร้ังที่จังหวัดเลย ในป 2551 
ไดพบการระบาดของโรคอีกครั้งที่ภาคใต และตอเนื่องมาจนถึง พ.ศ.2552 โดยพบผูปวยกระจายใน 
23 จังหวดั (การแพรกระจายสวนมากยังคงเปนที่พื้นทีภ่าคใตตอนลาง สวนจังหวัดในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนผูปวยที่ตดิเชื้อมาจากภาคใต)จากจํานวนผูปวย 20,541ราย
(ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552) ไมมผูีปวยเสียชีวิต 

 



 โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น พบ
โรคนี้ไดในทกุกลุมอายุ ซ่ึงตางจากไขเลือดออกและหัดเยอรมันที่สวนมากพบในผูอายุนอยกวา 15 
ป ในประเทศไทยพบมกีารระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 คร้ัง ในป พ.ศ. 2531 ที่จังหวดัสุรินทร  พ.ศ. 
2534 ที่จังหวดัขอนแกนและปราจีนบุรี  ในป พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 คร้ังที่จังหวดัเลย 
นครศรีธรรมราช และหนองคาย 
               ลักษณะโรค    โรคชิคุนกุนยา  เปนโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเปนพาหะนําโรค 
มีอาการคลายไขเดงก ี แตตางกันที่ไมมกีารรั่วของพลาสมาออกนอกเสนเลือด จึงไมพบผูปวยที่มี
อาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก 

สาเหตุ   เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซ่ึงเปน RNA Virus จัดอยูใน 
genus alphavirus และ family Togaviridae มียุงลาย Aedes aegypti, Aedes. albopictus เปนพาหะนํา
โรค 

วิธีการติดตอ    ติดตอกันไดโดยมยีุงลายเปนพาหะนําโรคที่สําคัญ  เมื่อยุงลายตัวเมยีกัด
และดูดเลือดผูปวยที่อยูในระยะไขสูง ซ่ึงเปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือด เชือ้ไวรัสจะเขาสู
กระเพาะยุง และเพิ่มจํานวนมากขึ้น แลวเดินทางเขาสูตอมน้ําลาย เมือ่ยุงที่มีเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาไป
กัดคนอื่นก็จะปลอยเชื้อไปยงัคนที่ถูกกัด ทาํใหคนนัน้เกดิอาการของโรคได 

ระยะฟกตัว   โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แตที่พบบอยประมาณ 2-3 วนั 
ระยะติดตอ    ระยะไขสูงประมาณวันที่ 2 – 4 เปนระยะที่มีไวรัสอยูในกระแสเลือดมาก 
อาการและอาการแสดง   ผูปวยจะมีอาการไขสูงอยางฉับพลัน มีผ่ืนแดงขึ้นตามรางกาย

และอาจมีอาการคันรวมดวย พบตาแดง (conjunctival injection) แตไมคอยพบจดุเลือดออกในตา
ขาว สวนใหญแลวในเด็กจะมีอาการไมรุนแรงเทาในผูใหญ ในผูใหญอาการที่เดนชัดคืออาการปวด
ขอ ซ่ึงอาจพบขออักเสบได สวนใหญจะเปนที่ขอเล็กๆ เชน ขอมือ ขอเทา อาการปวดขอจะพบได
หลายๆ ขอเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis) อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยบั
ขอไมได อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดขอเกดิขึ้นไดอีกภายใน 
2-3 สัปดาหตอมา และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนานเปนเดือนหรือเปนป ไมพบผูปวยที่มี
อาการรุนแรงถึงช็อก ซ่ึงแตกตางจากโรคไขเลือดออก อาจพบ tourniquet test ใหผลบวก และจดุ
เลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได  
 
ความแตกตางระหวางDF/DHF กับการติดเชื้อ chikungunya  

1. ใน chikungunya  มีไขสูงเกิดขึ้นอยางฉับพลันกวาใน DF/DHF คนไขจงึมาโรงพยาบาลเร็วกวา 
2. ระยะของไขส้ันกวาในเดงกี ผูปวยที่มีระยะไขส้ันเพยีง 2 วัน พบใน chikungunya ไดบอยกวา

ใน DF/DHF โดยสวนใหญไขลงใน 4 วัน 
3. ถึงแมจะพบจุดเลือดไดที่ผิวหนัง และการทดสอบทูนิเกตใหผลบวกได แตสวนใหญจะ

พบจํานวนทั้งที่เกิดเองและจากทดสอบนอยกวาใน DF/DHF 



4. ไมพบ convalescent petechial rash ที่มีลักษณะวงขาวๆใน chikungunya 
5. พบผ่ืนไดแบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ใน chikungunya ไดบอย

กวาในเดงก ี
6. พบ  myalgia / arthralgia ใน chikungunya ไดบอยกวาในเดงก ี
7. ใน chikungunya เนื่องจากไขสูงฉับพลัน พบการชักรวมกับไขสูงไดถึง 15% ซ่ึงสูงกวา

ในเดงกีถึง 3 เทา 
การรักษา ไมมีการรักษาที่จาํเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเปนการรักษาแบบ

ประคับประคอง (supportive treatment) เชนใหยาลดอาการไข ปวดขอ และการพักผอน 
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