
 
 

หญิงอายุยืนกวาชาย 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

หนา 6 

ในจํานวนคนท่ีมีอายุสูงกวา110ป (supercentenarians) 
จํานวน 72 คน ในสหรัฐอเมริกาจะมีผูหญิงอยู 68 คน 

ถึงแมในแตละปจะมีชายเกิดมากกวาหญิงก็ตาม คําถามก็

คือเหตุใดหญิงจึงมีอายุยืนกวาชาย 

 

นิตยสาร Newsweek ฉบับ 5 October 2009 ได

รวบรวมขอเท็จจริงของความอายุยืนของหญิง จาก
วารสารวิชาการของหลายสมาคม เชน American 

Heart Association/Arthritis Foundation/American 

Autoimmune Related Diseases Association ฯลฯ 

ดังตอไปนี้ 

 

ชวงแตกตางของอัตราการตายมากท่ีสุดระหวางสองเพศ
คืออายุระหวาง 20 ถึง 24 ป ซ่ึงชวงเวลานี้ชายมี

โอกาสถูกฆาตายมากกวาหญิง 6 เทาตัว และมีโอกาส

ตายมากกวาหญิง 5 เทาตัว จากอุบัติเหตุท่ีมิใชรถยนต 

ผูเขียนเขาใจวาท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะฮอรโมนชาย 

(Testosterone) ทําใหชายรักความเส่ียง รักความ

ต่ืนเตน ชอบความโลดโผนโจนทะยานมากกวาหญิง จน
ทําใหประสบเหตุการณท่ีไมคาดฝน เชน ถูกฆาตายหรือ

อุบัติเหตุมากกวาหญิง 

 

ฮอรโมนชายอีกเชนกันท่ีทําใหชายกลา "เลน" ปน

มากกวาหญิง จนทําใหความเปนไปไดในการฆาตัวตาย 

การฆาตกรรม หรืออุบัติเหตุจากปนทําใหเสียชีวิตสูงกวา
หญิงถึง 5 เทาตัว 

 

ในการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอันเนื่องมาจาก

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ชายประสบชะตากรรมนี้สูง

กวาหญิงโดยเฉพาะในวัยกอนหญิงถึงวัยทอง ฮอรโมน

ชาย (Testosterone) ทําใหระดับของ LDL 
(คอเลสเตอรอลชนิดเลวซ่ึงสรางการอุดตัน) เพิ่มข้ึน และ

ลดระดับของ HDL (คอเลสเตอรอลชนิดดีซ่ึงชวยทําใหไม

เกิดการอุดตัน) ลง ในขณะท่ีฮอรโมนหญิง (Estrogen) 

ทํางานในลักษณะตรงกันขาม 

 

 

 

หญิงจึงประสบโรคหัวใจนอยกวาชายในตอนอายุตนและ

กลางคน ในขณะท่ีชายประสบโรคนี้ในทุกวัย 

 

ในขณะท่ีโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซ่ึงทําใหตายไดฉับพลัน

เปนเร่ืองปกติของเพศชาย โรคท่ีไมถึงกับตายฉับพลัน

และเปนเร้ือรังกลับเกิดในเพศหญิงมากกวา เชน โรค
กระดูกผุ โรคไขขออักเสบ หรือโรคอันเกิดจากความ

ผิดปกติของ Autoimmune (ระบบคุมกันตัวเอง) 

 

สําหรับเร่ืองอารมณนั้นพบวาดวยทางโนมของหญิงท่ีให

ความสนใจแกอาการของการเศราซึมและการกดดันของ

อารมณมากกวาชาย ทําใหในชวงอายุ 75 ถึง 79 ป มี
ความเปนไปไดท่ีชายจะฆาตัวตายสูงกวาหญิงถึง 9 

เทาตัว 

 

เม่ือลองคนควาเพิ่มเติมก็พบวา life expectancy หรือ

อายุขัยเฉล่ีย (ไมใชอายุเฉล่ีย แตเปนการคาดคะเนวาจะมี

อายุยืนเทาใด) เม่ือแรกเกิดของมนุษยในโลกเปล่ียนแปลง
ไปมากในประวัติศาสตร ในสมัยโรมันเม่ือสองสามพันปท่ี

ผานมาอายุขัยเฉล่ียคือ 22-25 ป ในป 1900 อายุขัย

เฉล่ียของพลเมืองโลกประมาณ 30 ป ในป 1985 

ประมาณ 62 ป และปจจุบันประมาณ 65 ป หากเพศ

ชายก็ประมาณ 62.7 ป หญิงประมาณ 66 ป กลาวคือ

หญิงอายุยืนกวาชายประมาณ 3 ป ในโลกโดยเฉล่ีย ใน
ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปหญิงมีอายุขัยเฉล่ียสูงกวา

ชายประมาณ 4-6 ป ท่ีนาสนใจก็คือในรัสเซีย หญิงมี

อายุยืนกวาชายประมาณ 13 ป (อิทธิฤทธ์ิของ 

Vodka?) 

 

ในทุกแหงท่ัวโลก หญิงมีอายุขัยเฉล่ียสูงกวาชายเสมอ
อยางนาประหลาดใจ บางใหเหตุผลวาเพราะชายตอง

เปนทหาร ทํางานกอสราง ทํางานในโรงงาน ตอง

เดินทาง เล้ียงครอบครัว กินเหลา สูบบุหร่ี เท่ียวผูหญิง 

ฯลฯ จึงมีความเส่ียงมากกวาในการตาย ซ่ึงก็ไมนาจะผิด  

 

อยางไรก็ดี คําอธิบายท่ีอาจเขาทาสําหรับหญิงหลายคน 
(รวมท้ังภรรยาผูเขียนดวย) ในการท่ีหญิงมีอายุยืนกวา

ชายก็เพราะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตองการใหหญิงไดมีเวลาอันสงบ

ในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตบางหลังจากท่ีสามีไดตายจากไป

แลว 

 



ส่ิงพึงสังเกตก็คือตัวเลขอายุขัยเฉล่ียเหลานี้มิไดหมายถึง

ความมีอายุยืนของทุกคน แตละคนแตกตางกันออกไป 

เม่ือเปนตัวเลขเฉล่ียก็หมายความวามีคนอายุขัยตํ่ากวานี้

จํานวนหนึ่ง และมีอายุขัยสูงกวานี้จํานวนหนึ่ง ถาทาน

เกิดในครอบครัวท่ีอุดมสมบูรณตอนแรกเกิด มียีนและ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี ดูแลสุขภาพตนเองเปนอยางดีมาตลอด 

มีความเปนไปไดสูงมากท่ีทานจะอยูในกลุมท่ีอายุขัยสูง

กวาตัวเลขเฉล่ีย 

 

สําหรับประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล คํานวณวาอายุขัยเฉล่ียของคนไทย
สูงข้ึนอยางตอเนื่องตลอด 50 ปท่ีผานมา (ในป 2480 

ตัวเลขอยูท่ี 40 ป ในป 2507 เพิ่มเปน 58 ป และ

เปน 70 ป ในป 2542) อายุขัยเฉล่ียนับต้ังแตแรกเกิด

เคยตํ่ากวา 50 ป เม่ือ 50 ปกอน ไดเพิ่มสูงข้ึนจนอยูท่ี

ประมาณ 70 ป ในปจจุบัน  

 
อยางไรก็ดี ในรอบ 10-20 ปท่ีผานมานี้ดูเหมือนอายุขัย

เฉล่ียของประชากรไทยจะชะลอตัวลงคือเกือบไมเพิ่มข้ึน

เลย และอาจจะลดลงดวยซํ้า  

 

ประเทศไทยขาดขอมูลท่ีนาเช่ือถือของจํานวนผูท่ีมีอายุ

เกิน 100 ปข้ึนไป หรือ "ศตวรรษิกชน" ในป 2548 
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาประชากรท่ีมีอายุเกินกวา 

100 ปมีอยู 8,098 คน (ชาย 2,768 คน หญิง 

5,330 คน) ซ่ึงตัวเลขท่ีมีหญิงมากกวาชายก็สอดคลอง

กับขอมูลท่ีพบในประเทศอ่ืนๆ เชนกัน 

 

ความรูทางการแพทยของโลกกาวไกลและรวดเร็วอยาง
ยิ่งในปจจุบัน เช่ือกันวาการมีอายุเกินกวา 100 ป ของ

มนุษยโลกเปนส่ิงท่ีเปนไปไดสําหรับผูเกิดในวันนี้และดูแล

สุขภาพตนเองดี และเชนกันสําหรับผูท่ีเกิดแลวและดูแล

สุขภาพตนเองดีมาตลอดชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งอยูใน

ส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ 

 
ชวงเวลา 10 ปขางหนาจะเปนชวงเวลาท่ีสําคัญมากของ

ความกาวหนาทางการแพทย ถาใครอยูรอดไดใน 10 ป

ขางหนา จะมีโอกาสมีชีวิตอยูรอดอยางมีสุขภาพดีอีก

นานหลายป ดังนั้นใน 10 ปขางหนาจงดูแลตนเองใหดี

และพยายามหายใจเขาไว 




