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               สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การเสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ือง
กับภาวะอากาศหนาว (Cold-Weather related Deaths Surveillance Report)  พ.ศ. 2555 โดยการรวบรวม 
ตรวจสอบข้อมูลการเสียชีวิตที่อาจเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาวเย็น จากข่าวสาร และรายงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ตามคํานิยามการรายงาน ดังน้ี “ผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองจากภาวะอากาศหนาว” หมายถึง  
การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ท่ีเกิดข้ึนในหรือนอกที่พักอาศัย เช่น บ้าน อาคาร สถานที่สาธารณะ ฯลฯ  
ที่คาดว่าเก่ียวเน่ืองจากภาวะอากาศหนาว โดยไม่ได้มีเครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องห่มกันหนาวที่เพียงพอ ในพื้นท่ี
อากาศหนาว  และติดตามสอบสวนผู้เสียชีวิตที่อาจเก่ียวเน่ืองจากอากาศหนาวเพิ่มเติม 

              ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2555 -  มีนาคม 2556 สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) 
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีภัยหนาว จํานวน 14 จังหวัด 123 อําเภอ 86 ตําบล 8,382 
หมู่บ้าน 1,438,013 ครัวเรือน และ 3,925,069 คน ดังน้ี เชียงใหม่ (24 อําเภอ) อุตรดิตถ์ (4 อําเภอ) แม่ฮ่องสอน 
(7 อําเภอ) เชียงราย(18 อําเภอ) เลย (6 อําเภอ) แพร่ (1 อําเภอ) ลําพูน (8 อําเภอ) น่าน (15 อําเภอ) 
หนองบัวลําภู (6 อําเภอ) มุกดาหาร(2 อําเภอ) ตาก (7 อําเภอ) ลําปาง (13 อําเภอ) เพชรบูรณ์(3 อําเภอ) และ
พะเยา (9 อําเภอ) 
                        การเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตที่เน่ืองจากภาวะอากาศหนาวของประเทศไทยระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 - 2 มีนาคม 2556 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าอาจเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาวรวมท้ังส้ิน 24 ราย 
ได้รับการสอบสวนการเสียชีวิต มีผู้เสียชีวิตเข้าเกณฑ์ 18 ราย และไม่เข้าเกณฑ์ 7 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิต 18 ราย       
ที่เข้าเกณฑ์เก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาว พบว่า เป็นเพศชาย 17 ราย หญิง 1 ราย อัตราส่วนเพศหญิง 
ต่อเพศชาย 1:17  พบการเสียชีวิตสูงสุดในเดือนมกราคม 2556 ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ เดือนธันวาคม 2555 
ร้อยละ 38.89 และเดือนตุลาคม 2555 ร้อยละ 5.56 ตามลําดับ  ผู้เสียชีวิต พบต้ังแต่ อายุ 23-75 ปี กลุ่มอายุท่ีมี
อัตราตายสูงสุด คือ  อายุระหว่าง 50-54 ปี อัตราการตาย 0.06 อายุระหว่าง 35-39 และ 65 ปีขึ้นไป อัตราการ
ตาย เท่ากัน คือ  0.05  ต่อประชากรแสนคน  ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) 
 
 
 



 
 

               
 
 
 
 

                  ภาพท่ี 1 อัตราการผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว ประเทศไทย 
                               ตัง้แตเ่ดอืน 1 
 

 

 ผู้เสียชีวิตเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาวมากที่สุด คือ รับจ้าง ร้อยละ 
ร้อยละ 33.33 และ ไม่ทราบอาชีพ ร้อยละ 
คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 33.33 จังหวัดท่ีมีอัตราการตายสูงสุด 
รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว อัตราการตาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ภาพท่ี 2   อัตราการเสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว จําแนกรายจังหวัด 
                                               ระหว่าง
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ผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว ประเทศไทย จําแนกรายกลุ่มอายุ
1 ตุลาคม 2555 – 2 มีนาคม 2556 

ผู้เสียชีวิตเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาวมากที่สุด คือ รับจ้าง ร้อยละ 44.44 
และ ไม่ทราบอาชีพ ร้อยละ 11.11  รายงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดท่ีมีอัตราการตายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดแพร่ อัตราการตาย 
รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว อัตราการตาย 1.95, 1.82 ตามลําดับ

อัตราการเสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว จําแนกรายจังหวัด 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 2 มีนาคม 2556 
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กลุ่มอายุ

จําแนกรายกลุ่มอายุ  

44 รองลงมาคือ เกษตรกรรม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.66 รองลงมา

อันดับแรก คือ จังหวัดแพร่ อัตราการตาย 4.37 
ตามลําดับ (ภาพที่ 2)   

อัตราการเสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาว จําแนกรายจังหวัด  

กลุ่มอายุ



สถานท่ีเสียชีวิตสูงสุด คือ 
ละ 16.67 และ บริเวณอ่ืน ๆ  ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
           

                         ภาพท่ี   3     ร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว 
                                                
 

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัย
22.11 พิษสุราเรื้อรัง ร้อยละ 11.11 
ร้อยละ 5.56 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 
 

                 
 
 
 
 
 
 

                   
 

                      ภาพท่ี 4  ร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาว 
                                     ระหว่าง 
 

                ปัจจัยเสริมท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาว คือ 
ละ 38.7  รองลงมาคือ ด่ืมสุรา ร้อยละ 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5)          
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หัวใจวายเฉยีบพลัน
โรคประจําตัว
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อื่นๆ

การวินิจฉัย
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กระทอ่ม

ที่สาธารณะ

บริเวณนอกบ้านพัก

สถานท่ีเสยีชีวิต

คือ ในบ้านพัก ร้อยละ 50 รองลงมาคือ กระท่อม ร้อยละ 
ร้อยละ 5.55 ตามลําดับ (ภาพที ่3) 

ร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว จําแนกตามสถานท่ี
        เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 

ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัย เป็น ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 44.44 รองลงมา คือ หัวใจวายเฉียบพลัน ร้อยละ 
11  โรคประจําตัว (หอบหืด วัณโรค) ร้อยละ 11.11 และ ภาวะอุณหภูมิกายตํ่า 

  

ร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาว จําแนก การวินิจฉัยการเสียชีวิต
  ตุลาคม 2555 –มีนาคม 2556 

ปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตในช่วงอากาศหนาว คือ จากการขาดเครื่องนุ่งห่มท่ีเพียงพอ
ร้อยละ 29.04  และ ขาดเครื่องนุ่งห่มท่ีเพียงพอร่วมกับด่ืมสุรา 
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ร้อยละ

สถานท่ีเสยีชีวิต

รองลงมาคือ กระท่อม ร้อยละ 27.78 ท่ีสาธารณะ ร้อย

จําแนกตามสถานท่ีเสียชีวิต ระหว่าง  

คือ หัวใจวายเฉียบพลัน ร้อยละ 
และ ภาวะอุณหภูมิกายตํ่า 

จําแนก การวินิจฉัยการเสียชีวิต   

จากการขาดเคร่ืองนุ่งห่มที่เพียงพอ ร้อย
และ ขาดเครื่องนุ่งห่มท่ีเพียงพอร่วมกับด่ืมสุรา ร้อยละ 19.24  

ร้อยละ

ร้อยละ



 
 
 
 
 
 
 
 

                      ภาพท่ี 5 แสดงร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว ประเทศไทย 
                                 เสียชีวิต ระหว่าง
 

                    สํานักระบาดวิทยา ได้เริ่มพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอากาศ
2554 – 2556  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม สอบสวน สาเหตุการเสียชีวิต
หนาว  เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการป้องกัน และจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ใน 
พ.ศ. 2556 มีจํานวนการรายงานผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองอากาศหนาวทั้งส้ิน จํานวน 

18 ราย และไม่เข้าเกณฑ์ 7 ราย 

จงัหวดัที	มีการรายงานมากที	สดุ คือ จงัหวดั
เย็นลดลงเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เป็นป่า
และการรายงานการเสียชีวิต พ.ศ. 
และที่สาธารณะ กระท่อม พบได้รองลงมา
อาศัยในที่โล่ง ไม่มีห้องนอนเป็นหลักแหล่ง และผ้าห่มไม่เพียงพอ 
พฤติกรรมก่อนเสียชีวิต คือ การด่ืมสุรา และการสวมเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอบรรเทาอากาศหนาวเย็น 
โรคหัวใจและโรคปอดอักเสบเรื้อรัง 
โอกาสเสียชีวิตได้ง่าย โดยอาการที่พบจากภาวะอากาศหนาวเย็น ได้แก่  เช่ืองชา เฉื่อยชา อ่อนเพลีย สูญเสียการ
รับสัมผัส มึนงง พูดสับสน หนาวส่ัน ผิวหนังสีซีด เป็นต้น ซ่ึงอาการต่าง ๆ ข้ึนอยู่
อุณหภูมิที่ตํ่าลง (2) 

                   จากข้อมูลเฝ้าระวังการเสียชีวิต
ประชาชน ดังน้ี   

1. ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ควรแนะนําให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง ออกกําลังกายและรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมที่สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

2. ควรให้การดูแล

พิการและภาวะสมอง

โรคประจําตัว

เครื่องนุ่งห่มอบอุ่นไม่เพียงพอ

ดื่มสุราและเคร่ืองนุ่มห่มอบอุ่นไม่

แสดงร้อยละผู้เสียชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาวะอากาศหนาว ประเทศไทย จําแนก
ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 –มีนาคม 2556 

สํานักระบาดวิทยา ได้เริ่มพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอากาศ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม สอบสวน สาเหตุการเสียชีวิตที่มีสาเหตุเก่ียวเน่ืองจากภาวะอากาศ

เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการป้องกัน และจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ใน 
มีจํานวนการรายงานผู้เสียชีวิตที่เก่ียวเน่ืองอากาศหนาวท้ังส้ิน จํานวน 24 

ราย ลดลงจากปี พ.ศ.  2555 ซึ่งมี รายงาน 30 ราย รายงานจาก 

จงัหวดัที	มีการรายงานมากที	สดุ คือ จงัหวดัแพร่  หนองคาย สระแก้ว  ในแต่ละปีสภาพ
โดยเฉพาะในพื้นที่เป็นป่าและภูเขาสูง ในจังหวัดพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

. 2556 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)  ส่วนใหญ่เสียชีวิตในบ้านพักยังพบสูงสุด  
และท่ีสาธารณะ กระท่อม พบได้รองลงมา อาชีพเก็บของเก่า ขายของเร่ร่อน ยังคงมีความเส่ียงสูง เพราะ ส่วนใหญ่
อาศัยในที่โล่ง ไม่มีห้องนอนเป็นหลักแหล่ง และผ้าห่มไม่เพียงพอ  แต่ปัจจัยเหตุสําคัญของการเสียชีวิต หรือ
พฤติกรรมก่อนเสียชีวิต คือ การด่ืมสุรา และการสวมเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอบรรเทาอากาศหนาวเย็น 

 หอบหืด เบาหวาน โรคระบบหายใจอ่ืน ๆ หรือพิการช่วยเหลือตนเองได้น้อย
โดยอาการที่พบจากภาวะอากาศหนาวเย็น ได้แก่  เช่ืองชา เฉื่อยชา อ่อนเพลีย สูญเสียการ

รับสัมผัส มึนงง พูดสับสน หนาวส่ัน ผิวหนังสีซีด เป็นต้น ซ่ึงอาการต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะ

การเสียชีวิตดังกล่าว  จึงควรให้การช่วยเหลือและคําแนะนําแก่เจ้าหน้า

ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ควรแนะนําให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง ออกกําลังกายและรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

ควรให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเส่ียง เช่น ผู้สูงอายุ คนท่ีมีโรคประจําตัว  เด็กเล็ก คนพิการฯ
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ปัจจัยเสีย่งเสริม

จําแนกรายตามปัจจัยเส่ียง 

สํานักระบาดวิทยา ได้เริ่มพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอากาศหนาว ต้ังแต่ พ.ศ. 
ที่มีสาเหตุเก่ียวเน่ืองจากภาวะอากาศ

เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการป้องกัน และจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ใน 
24 ราย มีผู้เสียชีวิตเข้าเกณฑ์ 

รายงานจาก 21 จงัหวดั(1)      

สภาพอากาศมีแนวโน้มหนาว
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนใหญ่เสียชีวิตในบ้านพักยังพบสูงสุด  
คงมีความเส่ียงสูง เพราะ ส่วนใหญ่

แต่ปัจจัยเหตุสําคัญของการเสียชีวิต หรือ
พฤติกรรมก่อนเสียชีวิต คือ การด่ืมสุรา และการสวมเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอบรรเทาอากาศหนาวเย็น  ผู้ที่เป็น

หรือพิการช่วยเหลือตนเองได้น้อย มี
โดยอาการที่พบจากภาวะอากาศหนาวเย็น ได้แก่  เช่ืองชา เฉ่ือยชา อ่อนเพลีย สูญเสียการ

กับระดับความรุนแรงของภาวะ

จึงควรให้การช่วยเหลือและคําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีและ

ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ควรแนะนําให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 

ให้แข็งแรง ออกกําลังกายและรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย  

กลุ่มเส่ียง เช่น ผู้สูงอายุ คนท่ีมีโรคประจําตัว  เด็กเล็ก คนพิการฯ 

50 ร้อยละ



อย่างใกล้ชิดและการจัดระบบการบริการสุขภาพให้เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งการนําส่งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธีและ
ทันเวลา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในช่วงภาวะอากาศหนาวได้ง่ายข้ึน 

3. จัดหา เส้ือผ้าหรือเคร่ืองนุ่งห่มกันความหนาวและที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมที่จะปกป้องลม 

หนาวได้ โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงควรให้ได้รับอย่างเพียงพอ 

4.  การหลีกเล่ียง และกวดขันการด่ืมสุราหรือสารเสพติด ท่ีเป็นปัจจัยเสริมทําให้เกิดการ 

เจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตในช่วงจากอากาศหนาวเย็นได้ง่าย 
5. ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยหลังกินยารักษาโรคบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยา 

รักษาอาการชัก และอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีมีผลต่อร่างกายในภาวะอุณหภูมิร่างกายตํ่าลง 
6. อากาศหนาวเย็นอาจทําให้เกิดโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  โรคปอดอักเสบ  หรืออ่ืน ๆ  

ที่อาจทําให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ง่าย ควรรักษาร่างกายให้สะอาด ล้างมือ หลีกเล่ียงการคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่
ห่มผ้า หรือสวมเส้ือผ้าท่ีเปียกช้ืน  และรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ  
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