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5431 : สาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์ 

คาํสาํคญั : ภาพถ่ายรังสีทางการแพทย/์การจาํแนกเพศ/การประมาณส่วนสูง/ส่วนหวักระดูกตน้ขา 
  กณิก เฉลิมพกัตร์ : การจาํแนกเพศและประมาณส่วนสูงจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์
บริเวณหวัของกระดูกตน้ขา. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:รศ.พ.ต.อ.วรธชั วชิชุวาณิชย.์ 8  หนา้. 
 

 การพยากรณ์เพศและส่วนสูงของบุคคลเป็นกระบวนการทีสําคญัอยา่งหนึงในทางนิติ
วทิยาศาสตร์  แมใ้นปัจจุบนัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจะมีอยูห่ลายวธีิ แต่ในกรณีทีสภาพศพ
ของผูเ้สียชีวิตไดรั้บความเสียหายมาก  อาจพบชินส่วนร่างกายของผูเ้สียชีวิตในสภาพไม่สมบูรณ์ 
การตรวจพิสูจน์บุคคลดว้ยระยะจากจุดอา้งอิงบนหัวกระดูกตน้ขาเพือระบุเพศและส่วนสูงจึงอาจ
เพิมโอกาสในการระบุตวับุคคลไดใ้นกรณีทีไม่พบกระดูกตน้ขาส่วนปลาย 

 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและส่วนสูงกบัระยะที
วดัจากจุดอา้งอิง  ระยะ บนหวักระดูกตน้ขา โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์
ของผูป่้วยโรงพยาบาลตาํรวจ จาํนวน  ราย และนาํมาคาํนวณด้วยวิธีการทางสถิติ โดยสร้าง
สมการถดถอยโลจิสติก เพือหาความสัมพนัธ์กบัเพศ   และใชส้มการถดถอยเชิงเส้นหาความสัมพนัธ์
กบัส่วนสูง แต่พบว่าไม่พบความสัมพนัธ์ของตวัแปรใดทีชัดเจน เนืองจากระยะทีวดัได้จากหัว
กระดูกตน้ขามีความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูงมากกวา่สองระยะ หรือ มีความสัมพนัธ์กนัเองของ
ระยะบนส่วนหัวกระดูกต้นขา จึงใช้เทคนิค Stepwise  method วิเคราะห์เพือหาตวัแปรระยะทีมี
ความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูงและสร้างสมการถดถอยทาํนายเพศและประมาณส่วนสูง ผล
การศึกษาพบว่าส่วนหัวกระดูกตน้ขาสามารถทาํนายเพศได้ร้อยละ .  โดยใช้สมการจากระยะ
ส่วนแคบทีสุดของคอกระดูกตน้ขา (C-D)  และ ระยะจาก คอกระดูกตน้ขาดา้นนอก ถึง ส่วนหัว
กระดูกทีกวา้งทีสุดบริเวณตน้ขาดา้นใน(C-E) ระยะบนส่วนหัวกระดูกตน้ขาไม่เหมาะสมกบัการ
ประมาณส่วนสูง โดยสมการถดถอยสามารถประมาณส่วนสูงไดเ้พียงร้อยละ . ในเพศชายและ
ร้อยละ .  ในเพศหญิง 
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543123 : MAJOR: FORENSIC SCIENCE 

KEYWORD: Digital Radiography/ Sex Identification/ Height Estimation/ Femoral Epiphysis 

 KANICK CHALERMPHAK. : SEX IDENTIFICATION AND HEIGHT 

ESTIMATION USING DIGITAL RADIOGRAPH OF THE PROXIMAL EPIPHYSIS OF THE 

FEMUR.  THESIS ADVISOR: ASSOC.PROF. POL.COL. WORATOUCH WICCHUWANICH 
8  pp. 

Personal identification is the most important process in forensic works. But in worst 

case scenario as natural disasters or major accidents that found only mutilated body with damaged 

tissues and bones or cannot examine by autopsy from religious problems. The sex identification 

and height estimation can be made from the distance of proximal epiphysis  

This study aims to examine the relationship between gender and height to the size of 

the 15 length from 6 marking point on proximal epiphysis of femur, and develop regression model 

to be used in Thai population for gender and height forecasting. Data were collected from 116 
radiographic pictures from femur AP stance of medical patients in police general hospital.  Then 

calculated by statistical methods using Logistic Regression to find the correlation with gender, and 

Linear Regression correlation with height. But many lengths of proximal epiphysis falsely show 

insignificance to sex and height due to colinearity of data. Then using the Stepwise method to find 

the variables in regression model that correlated most with sex and least standard error on height 

estimation model for each sex. The results showed shortest distance of curvature change point on 

neck of femur and range from lateral side of curvature change point on neck of femur to medial 

side of maximum distance on head of femur are statistically significant with sex, with 84.5% of 

accuracy from model. But only 10.1% male and 19.4% female height can be estimated from the 

model. Distance on femoral epiphysis is good for sex determination but could not apply to estimate 

height.  
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กติติกรรมประกาศ 

  

 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาของรองศาสตรราจารยพ์นัตาํรวจเอก วร
ธชั วิชชุวาณิชย ์ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีได้
กรุณาในการให้คาํแนะนาํและเป็นทีปรึกษาในทุกขนัตอนของการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี  และให้
ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์และสําเร็จลงไดด้ว้ยดี  ตลอด
ทงัคณาจารยจ์ากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจและคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน  ทีให้
ความช่วยเหลือผูว้จิยัตลอดมา  จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณ พลตาํรวจตรี นายแพทย ์พรชยั สุธีรคุณ ผูบ้งัคบัการ สถาบนันิติเวช
วทิยา โรงพยาบาลตาํรวจ  ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจเอกลกัษณ์บุคคล  และเจา้หนา้ทีแผนกรังสีวิทยา 

โรงพยาบาลตาํรวจทุกท่าน  ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวจิยัครังนี 

 คุณประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัขอมอบแด่ บิดา มารดา คณาจารยผ์ู ้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ทุกท่านทีได้อบรมสังสอน ผูที้ให้โอกาสและสิงทีดีในชีวิต จนทาํให้ผูว้ิจยั
บรรลุผลสาํเร็จในการทาํวทิยานิพนธ์นีจนสาํเร็จลงดว้ยดี   
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