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บทคัดย่อ 
            

                        สภาพอากาศที)หนาวเย็น เป็นปัจจยัสําคญัที)ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสงูขึ �น 
การสมัผสักบัอากาศหนาวเย็น ทําให้ร่างกายมีอณุหภมูิตํ)ากว่าปกต ิ และเป็นผลตอ่ระบบสมองและหวัใจ 
การศกึษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง( cross- sectional descriptive study) เก็บรวมรวบข้อมลู ระหวา่ง
เดือนตลุาคม ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2554 เพื)อเป็นการตดิตามสถานการณ์ และอธิบาย และลกัษณะการ
เสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว เพื)อใช้ประโยชน์ในการวางแผนชว่ยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ 
 

                       จากการศกึษา พบวา่ มีรายงานผู้ เสียชีวิตที)สงสยัวา่มีสาเหตจุากภาวะอากาศหนาวทั �งสิ �น 30 
ราย ได้รับการยืนยนัวา่เสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว 2 ราย จาก จงัหวดัเลย และเชียงราย ลกัษณะ
ผู้ เสียชีวิตและสงสยัทกุราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 86.7  อายเุฉลี)ย 49 ปี  ร้อยละ 30.1 มีอายมุากกว่า 60 ปี 
เสียชีวิตในบ้าน ที)พกั (indoor) ร้อยละ 40.0 และเสียชีวิตนอกบ้าน (Outdoor) ร้อยละ 60.0  ปัจจยัเสี)ยง
สําคญั ได้แก่ การดื)มสรุาหรือเครื)องดื)มผสมแอลกอฮอล์  การมีโรคประจําตวั และการสวมเครื)องนุง่หม่ไม่
เพียงพอตอ่การป้องกนัอากาศหนาว ร้อยละ 60.0, 53.3, 83.3 ตามลําดบั   
 

                       ผลการศกึษาการเฝ้าระวงัการเสียชีวิตเนื)องจากภาวะอากาศหนาวจะเป็นประโยชน์ในการใช้
เป็นแนวทางดแูลสขุภาพ การให้ความชว่ยเหลือกลุม่เสี)ยง เชน่ เดก็ คนชรา หรือคนที)มีโรคประจําตวั ฯ ให้
ได้รับการดแูลอยา่งเหมาะสม ตลอดจนการจดัระบบการบริการสขุภาพ นําผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลอยา่ง
ปลอดภยั การจดัหาเครื)องนุ่งหม่ให้เพียงพอ และการให้คําแนะนําในการปฏิบตัติน เพื)อลดอตัราการเสียชีวิต
ในชว่งภาวะอากาศหนาว   
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บทนํา 

                       จากสภาพภมูิอากาศโลกที)เปลี)ยนแปลงอยา่งรวดเร็วเป็นผลให้เกิดภยัพิบตัทีิ)รุนแรง และสร้าง
ความสญูเสียให้ตอ่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย สภาพอากาศที)หนาวเย็น ก็เป็นภยัธรรมชาติอยา่งหนึ)ง ที)
มีผลตอ่สขุภาพ และคาดว่าในแตล่ะปี จะมีผู้ ป่วยและเสียชีวิตจากการสมัผสักบัอากาศที)หนาวเย็นอยูเ่ป็น
จํานวนมาก  ซึ)งสภาพอากาศที)หนาวเย็น จะเป็นปัจจยัเสริมให้ภาวะของการป่วยในโรคบางโรค เชน่ โรคหอบ
หืด โรคหวัใจขาดเลือด โรคปอดอกัเสบเรื �อรัง ความดนัโลหิตสงู ฯ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ �นและเสียชีวิตได้ง่าย 
หากไมไ่ด้มีการเฝ้าระวงั และดแูลคนในกลุม่เสี)ยงที)เหมาะสม การเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว หรือ การที)
ร่างกายมีอณุหภมูิในร่างกายตํ)ากว่าปกติ (Hypothermia)  หมายถึง การที�ร่างกายมีอุณหภูมิตํ�ากว่า 95º 

ฟาเรนไฮด์ (>35ºC)  การสมัผสักบัอากาศที)หนาวเย็นมากๆ จะมีผลตอ่ระบบสมองและประสาทสว่นกลาง 

การเต้นของหวัใจผิดปกต ิ และเกิดภาวะไตวายได้ง่าย(1)
 และปัจจยัที)สนบัสนนุให้เกิดการเสียชีวิตได้ง่ายใน

ภาวะอากาศหนาวเย็น ได้แก่ การมีอายมุากขึ �น การป่วยด้วยโรคเรื �อรัง  การใช้สารเสพตดิ และผู้อาศยัแบบ
เร่ร่อน เป็นต้น โดยพบวา่ จากการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาวของคนอเมริกา ปีละประมาณ 600 คน  
มากกวา่ ร้อยละ 50 มีอายมุากกวา่ 65 ปี (2)  ร้อยละ 67 เป็นเพศชาย  และร้อยละ 83 เป็นการเสียชีวิตในชว่ง
ฤดหูนาว ระหวา่งเดือน ตลุาคมถึงมีนาคม  ร้อยละ 50 การเสียชีวิตเกิดขึ �นในบ้าน (3,4)  
 

                       จากการติดตามการเสียชีวิตผู้ ป่วยโรคเรื �อรัง ในประเทศองักฤษ พบว่า การเสียชีวิตด้วย โรค
หลอดเลือดหวัใจ และโรคระบบทางเดนิหายใจ มีแนวโน้มสงูขึ �น  อากาศหนาวเย็นมีผลตอ่ระบบความดนั
โลหิต และการใช้ออกซิเจนที)มากขึ �น โดยพบวา่  ระดบัความดนัโลหิตของคนในชว่งฤดหูนาว จะสงูกวา่ในชว่ง
ฤดรู้อน ประมาณ 5 mmHg  และ ร้อยละ 21 เพิ)มขึ �นในผู้ ป่วยโรคหวัใจหลอดเลือด (5,6,7) 

 

 

                       กลุม่เสี)ยงสงูที)จะเกิดการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว คือ ผู้สงูวยั ที)เป็นโรคหวัใจ 
เบาหวาน และโรคระบบทางเดนิหายใจอื)น ๆ รวมทั �งการดื)มสรุาเป็นประจํา ฯ  โดยอาการที)พบจากภาวะ
อากาศหนาวเย็น ได้แก่  เชื)องชา เฉื)อยชา ออ่นเพลีย สญูเสียการรับสมัผสั มนึงง พดูสบัสน หนาวสั)น ผิวหนงั
สีซีด เป็นต้น ซึ)งอาการตา่ง ๆ ขึ �นอยูก่บัระดบัความรุนแรงของภาวะอณุหภมูิที)ตํ)าลง(4)  การป้องกนัภาวะ
อากาศหนาวเย็น ควรให้ความสําคญักลุม่เสี)ยง จดัหาเครื)องนุง่หม่ ที)อยู่อาศยัให้เหมาะสม การเฝ้าระวงัการ
เสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาวเย็น จะชว่ยบง่ชี �กลุม่เสี)ยง ลกัษณะการเสียชีวิตได้ชดัเจนมากขึ �น 
 

                       ในชว่ง 5-10 ปี ที)ผ่านมา ประเทศไทย ประสบปัญหาจากภยัพิบตัทีิ)มีแนวโน้มสงูขึ �น จากภาวะ
นํ �าทว่ม ภาวะอากาศร้อน และภาวะอากาศหนาว ฯลฯ ที)ล้วนแตก่่อผลกระทบตอ่สขุภาพและมีความรุนแรง
มากขึ �นทกุปี  สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค จึงได้พฒันาระบบเฝ้าระวงัการเสียชีวิตเนื)องจากภาวะ
อากาศหนาวขึ �น เพื)อเป็นการตดิตามสถานการณ์ผลกระทบสขุภาพ และอธิบายลกัษณะแนวโน้มความรุนแรง 
การเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาวเพื)อใช้ประโยชน์ในการวางแผนชว่ยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบตอ่ไป  
 
 
 



วิธีการศึกษา 
 

                     การศกึษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง ( cross- sectional descriptive study)  เก็บรวมรวบ
ข้อมลู ระหวา่งเดือนตลุาคม ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2554 โดยวิธีการตรวจสอบจากข่าว และการรายงานจาก 
สถานบริการสาธารณสขุ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั โดยใช้แบบรายงานที)สร้างขึ �น ประกอบด้วยข้อมลู
ทั)วไป  ประวตักิารเจ็บป่วย สถานที)เสียชีวิต พฤติกรรมเสี)ยง ลกัษณะการเสียชีวิต และอื)น ๆ สํานกัระบาด
วิทยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยกําหนดคํานิยามของผู้ เสียชีวิตเนื)องจากอากาศหนาว ดงันี � 
“ผู้เสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว” หมายถึง การเสียชีวิตในหรือนอกที)พกัอาศยั บ้าน อาคาร สถานที) โดย
ไมไ่ด้มีเครื)องนุง่หม่หรือเครื)องหม่กนัหนาวอยา่งเพียงพอ เสียชีวิตในจงัหวดัที)ประกาศให้เป็นพื �นที)ภยัหนาว  
คือ พื �นที)ที)มีอณุหภมูิตํ)ากวา่ 15.9 องศาเซลเซียส ตดิตอ่กนั 3 วนั ตามประกาศของกรมป้องกนับรรเทา       
สาธารณภยั (ปภ.) 
 

 

ผลการศึกษา 

                    จากภาวะอากาศหนาว ช่วงระหวา่งตลุาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 กรมป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั ได้ประกาศจงัหวดัที)เป็นเขตภยัหนาว คือ มีอณุหภมูิตํ)ากว่า 15.9 องศาเซนเซียส จํานวน 
37 จงัหวดั 508 อําเภอ 4,093 ตําบล 50,669 หมูบ้่าน และจากการเฝ้าระวงัการเสียชีวิตเนื)องจากอากาศ
หนาว พบว่า มีรายงานผู้ เสียชีวิตที)สงสยัวา่มีสาเหตจุากภาวะอากาศหนาวทั �งสิ �น 30 ราย เป็นผู้ เสียชีวิตที)
ยืนยนัว่าเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว 2 ราย ที)จงัหวดัเลย และเชียงราย ที)มีอาการและลกัษณะการ
เสียชีวิต ดงันี �  
                       รายที) 1 ผู้ ป่วยเพศชาย อาย ุ70 ปี  จากอําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย อาชีพรับจ้างตดัถางหญ้า 
เสียชีวิตในห้องเก็บของวดั ที)มีหลงัคามงุสงักะสี ลกัษณะการเสียชีวิต นอนหงายเหยียดตรง ร่างกายเย็น ผิว
ซีดเหลือง สวมเสื �อแขนสั �น กางเกงขายาวไมห่ม่ผ้า ไมพ่บบาดแผลตามร่างกาย มีพฤติกรรมชอบดื)มสรุา ไมมี่
ประวตัิโรคประจําตวั เสียชีวิตในวนัที) 30 ตลุาคม 2553 
                       รายที) 2 ผู้ ป่วยเพศชาย อาย ุ52 ปี จากอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย อาชีพไมร่ะบ ุเสียชีวิตใน
บ้าน บนเสื)อกลางห้อง สวมเสื �อกล้ามบาง กางเกงขาสั �น ไมห่ม่ผ้า ลกัษณะการเสียชีวิต ผิวซีดเผือด ไมพ่บ
บาดแผลตามร่างกาย มีประวตัโิรคหวัใจ แตเ่คยรับการรักษามาก่อน ดื)มสรุาเป็นประจํา เสียชีวิตในวนัที) 4 
พฤศจิกายน 2553  
                       ผู้ ป่วยที)วินิจฉยัยืนยนัการเสียชีวิตทั �งสองราย  มีประวตักิารดื)มสรุาเป็นประจํา  และนอน
ในชว่งอากาศหนาวเย็น โดยไมส่วมเสื �อผ้า เครื)องนุง่หม่เพียงพอที)จะป้องกนัอากาศหนาวเย็นได้       
    

                       จากการพิจารณาข้อมลูเฝ้าระวงัการเสียชีวิต พบวา่ ลกัษณะข้อมลูผู้ เสียชีวิตและผู้ ที)สงสยัวา่
เสียชีวิตจากอากาศหนาว จํานวน 30 ราย  รายงานจาก 21 จงัหวดั   จงัหวดัที)มีการรายงานมากที)สดุ คือ 
จงัหวดัมกุดาหาร และกาฬสินธุ์ จงัหวดัละ 4 ราย  เชียงรายและลําปาง  จงัหวดัละ 2 ราย  และจงัหวดั เลย 



ร้อยเอ็ด เชียงใหม ่ ชลบรีุ กําแพงเพชร ชยัภมูิ สงขลา อา่งทอง อบุลราชธานี อํานาจเจริญ พิษณุโลก 
หนองคาย นครราชสีมา บรีุรัมย์ สริุนทร์  จงัหวดั ละ 1 ราย.   
 

                       ผู้ เสียชีวิตรายงานมากที)สดุชว่งเดือนธนัวาคม 2553 การรายงานเริ)มตั �งแตส่ปัดาห์ที) 3ของ
เดือนตลุาคม ตอ่เนื)องเดือนพฤศจิกายน , ธนัวาคม และมกราคม  จํานวน  5,8,10,7 ราย ตามลําดบั ( รูปที) 1) 

 

 

 

 

 
 

                              รูปที) 1. จํานวนผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศ จําแนกตามรายสปัดาห์ 
                                          ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 –มกราคม 2554 
 

                       ผู้ เสียชีวิตเป็นเพศชาย ร้อยละ 86.7  และมีอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 44.5 อายเุฉลี)ย 49 ปี อายุ
ตํ)าสดุ 3 ปี  สงูสดุ 79 ปี กลุ่มอายทีุ)มีการเสียชีวิตสงูสดุ คือ อายมุากกวา่ 60 ปี ร้อยละ 30.1  และ ระหวา่ง 
50-59 ปี ร้อยละ 20.0  ( รูปที) 2 )   
 

 

 

 

 

 
                           

                              รูปที)  2   ร้อยละผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศ จําแนกตามกลุม่อาย ุ
                                            ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 –มกราคม 2554  
 

                   การพิจารณาสถานที)เสียชีวิต จําแนกเป็นผู้ ที)เสียชีวิตในบ้าน ห้องพกัโรงแรม บ้านพกั 
(indoor) ร้อยละ 40.0 และเสียชีวิตนอกบ้าน (Outdoor) เชน่ สวนสาธารณะ ป่าละเมาะ ข้างกองไฟ กระทอ่ม
กลางท้องนา ข้างกําแพงฯ ร้อยละ 60.0  สถานที)เสียชีวิต ที)พบสงูสดุ คือ เสียชีวิตในบ้านตนเอง ร้อยละ 36.7 

 

 

ร้อยละ 

อาย ุ



รองลงมา คือ  สถานที)สาธารณะ เชน่ สวนสาธารณสขุ  ร้อยละ 33.3  และกระทอ่มกลางท้องนา ร้อยละ 13.3  
รูปที)  3 

 

 

 

 
 
 
                         รูปที)  3   ร้อยละของผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศ จําแนกตามสถานที)เสียชีวิต 
                                      ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 –มกราคม 2554  
               
                        ผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศหนาว และมีประวตักิารดื)มสรุา สว่นใหญ่ จะเสียชีวิต
นอกบ้าน ได้แก่ สถานที)สาธารณะ รถโดยสาร กระท่อม ป่าละเมาะ ข้างกองไฟ กลางท้องนา ข้างกําแพงและ
อื)น ๆ ร้อยละ 66.7  และเสียชีวิตในบ้านพกั ร้อยละ 33.3  รูปที)  4 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         รูปที) 4  ร้อยละผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศที)มีประวตักิารดื)มสรุา  
                                    จําแนกตามสถานที)เสียชีวิต, ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 – มกราคม 2554  
 

                        ปัจจยัและพฤตกิรรมเสี)ยงที)สําคญั ได้แก่ การดื)มสรุาหรือเครื)องดื)มแอลกอฮอล์ พบว่า จํานวน 
18 ราย ร้อยละ 60.0  มีพฤตกิรรมดื)มสรุาเป็นประจําหรือดื)มก่อนเสียชีวิต และ มีโรคประจําตวัหรือปัญหา
สขุภาพ (15 ราย) ร้อยละ 50.0  โดยพบว่า ผู้ เสียชีวิตที)มีพฤตกิรรมการดื)มสรุา ร่วมกบัมีโรคประจําตวั ร้อยละ 
26.7  และ ร้อยละ 83.3 สวมเครื)องนุง่หม่ไมเ่พียงพอที)จะป้องกนัอากาศหนาว และร้อยละ 10.0 มีประวตัิการ
ใช้ยาชกํูาลงัและสารเสพตดิ (ตารางที) 1) 
 
    

 



            ตารางที) 1. จํานวนและร้อยละผู้ เสียชีวิตที)สงสยัจากภาวะอากาศหนาว จําแนกตามปัจจยัเสี)ยง 
                             ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 –มกราคม 2554 
 

ปัจจัยเสี�ยงที�เสียชีวิต จาํนวน ร้อยละ 
โรคประจําตวั ร่วมกบัดื)มสรุา 8 26.7 
ดื)มสรุาประจํา แตไ่มมี่โรคประจําตวั 10 33.3 
มีโรคประจําตวั ไมดื่)มสรุา 8 26.3 
เครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ 25 83.3 

เครื่องด่ืมชูกําลังและยาชุด 3 10.0 

ไม่ระบุปัจจัยเสี่ยง 5 16.7 
                     

                                 แหลง่ข้อมลู: ระบบเฝ้าระวงัการเสยีชีวิตจากภาวะอากาศหนาว, สาํนกัระบาดวิทยา 2554 
 

                   การมีประวตัิการมีโรคประจําตวั เป็นปัจจยัที)ทําให้เกิดการเสียชีวิตเนื)องจากอากาศหนาวมากขึ �น 
ผู้ เสียชีวิตมีโรคประจําตวั ร้อยละ 53.3 ได้แก่ โรคหวัใจ ลมชกั โรคปอดเรื �อรัง พิการทางสมอง หอบหืด ปวด
เมื)อยอ่อนแรง โรคตบั และผลจากอบุตัเิหต ุ คิดเป็นร้อยละ 10.0, 10.0, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 3.3 และ 3.3 
ตามลําดบั   และในจํานวนนี �มีผู้ ป่วยโรคหอบหืด 1 ราย ที)เสียชีวิตระหวา่งนําสง่โรงพยาบาล  รูปที) 5 

 

 

 

 

 

                         

                      รูปที)  5   ร้อยละของผู้ เสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศ จําแนกตามประวตัิโรคประจําตวั 
                                    ระหวา่งเดือนตลุาคม 2553 –มกราคม 2554  
                  

           วิจารณ์ 

                   สภาพอากาศหนาว เป็นภยัธรรมชาตทีิ)มีผลกระทบตอ่สิ)งแวดล้อมและสขุภาพ ในแตล่ะปี มีผู้
ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาว (Cold Weather Injury and Deaths) ที)มีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ �น จากรายงานในสหรัฐอเมริกา ระหวา่ง พ.ศ. 2543 - 2546 พบอตัราเสียชีวิต จากการวินิจฉยั ภาวะ
อณุหภมูิร่างกายตํ)า (Hypothermia) จากภาวะอากาศหนาว คดิเป็นอตัราตาย 4 ตอ่ ประชากรแสนคน(4)   

 



                        ผลจากการเฝ้าระวงัการเสียชีวิตที)สงสยัเนื)องจากภาวะอากาศหนาว ในประเทศไทย  พบ 
การรายงานผู้ เสียชีวิตกระจายในหลายจงัหวดั และบางจงัหวดัไมไ่ด้ถกูประกาศเป็นพื �นที)ภยัหนาว โดย
ผู้ เสียชีวิตเป็นเพศชาย  และเป็นผู้ มีอายมุากกวา่ 60 ปี ร้อยละ 30.1  ปัจจยัเสี)ยงสําคญัที)สนบัสนนุให้เสียชีวิต
ในชว่งภาวะอากาศหนาว คือ การดื)มสรุาหรือเครื)องดื)มผสมแอลกอฮอล์  การมีโรคประจําตวั และการสวม
เครื)องนุง่หม่ไมเ่พียงพอตอ่การป้องกนัอากาศหนาว ร้อยละ 60.0, 53.3, 83.3 ตามลําดบั  ผู้ ที)เป็นโรคหวัใจ
และโรคปอดอกัเสบเรื �อรัง มีความเสี)ยงสงู เชน่เดียวกบัการศกึษาในประเทศองักฤษ(5) นอกจากนั �น พบวา่ การ
เสียชีวิต สว่นใหญ่ นอกบ้าน หรือ ในบริเวณห้องพกัที)ไมส่ามารถป้องกนัลม หรืออากาศหนาวได้เพียงพอ เช่น 
สวนสาธารณะ กระท่อมกลางท้องนา บนภเูขา ข้างกําแพง  ร้อยละ 66.7  ประกอบกบัการดื)มสรุา และมี
อาชีพที)เร่ร่อน จงึเป็นสาเหตใุห้เสียชีวิตได้มากขึ �น  
                         อยา่งไรก็ตาม  จากผลการศกึษาการพฒันาเฝ้าระวงัการเสียชีวิตภาวะอากาศหนาว ซึ)งได้
เริ)มดําเนินการครั �งแรกในประเทศไทย แม้วา่ผู้ เสียชีวิตที)ได้รับรายงาน จะไมไ่ด้รับการยืนยนัว่า เสียชีวิตเพราะ
อากาศหนาวเย็นได้อย่างชดัเจน เนื)องจากมีข้อจํากดัในการให้คํานิยามและการตรวจวินิจฉยัที)บง่ชี �ถึงการ
เสียชีวิตที)อาจเกี)ยวเนื)องกบัสภาพอากาศที)หนาวเย็นได้ แตข้่อมลูจากการศกึษานี � อาจใช้ประโยชน์ในด้านการ
เฝ้าระวงัสขุภาพกลุม่เสี)ยง  การให้ความชว่ยเหลือและการจดัระบบการบริการสขุภาพ นําสง่โรงพยาบาล เพื)อ
ลดอตัราการเสียชีวิตในชว่งภาวะอากาศหนาว  ตลอดจนการใช้เป็นแนวทางในการให้คําแนะนํา การดแูล
สง่เสริมสขุภาพให้แข็งแรง การให้ความอบอุน่แก่ร่างกายโดยการจดัหาเสื �อผ้าหรือเครื)องกนัความหนาวอยา่ง
เพียงพอ รวมทั �งการหลีกเลี)ยงการดื)มสรุาหรือสารเสพติด จะทําให้ปลอดภยัจากการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต
จากอากาศหนาวเย็นได้   
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