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คาํสาํคญั: ฟรอนทลั ไซนสั/การพยากรณ์เพศและส่วนสูงจากโครงกระดูก 
 รัตติกาล   กมัสิทธิ : การศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทย  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ   

สืบพงษศิ์ริ.   หนา้ 
 

 การพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงของบุคคลไม่ทราบชือนนันบัวา่เป็นเรืองทีสาํคญั
ทีสุดอยา่งหนึงในทางนิติวิทยาศาสตร์ แมปั้จจุบนัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจะมีอยูห่ลายวธีิ 
เช่นการตรวจลายพิมพนิ์วมือและการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ แมก้ารพยากรณ์เพศและส่วนสูงจะ
สามารถทาํไดดี้จากโครงกระดูกยาว แต่ในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมไปถึงคดีฆาตกรรม
ทีมีการซ่อนเร้นทาํลายศพอาจทาํให้สภาพศพของผูเ้สียชีวิตไดรั้บความเสียหายมากหรือสูญหายจน
โอกาสทีจะพบโครงกระดูกทีสมบูรณ์มีนอ้ยลง การตรวจพิสูจน์บุคคลดว้ยขนาดของ Frontal Sinus 

เพือพยากรณ์เพศและส่วนสูงจึงเป็นตวัแปรสาํคญัทีเพิมโอกาสในการระบุตวับุคคลไดม้ากขึน    
 การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั และสร้างสมการทีจะสามารถใชพ้ยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงใน
ประชากรไทย โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นขนาดอ้างอิง  ตาํแหน่งจากการวดัขนาดของฟรอนทลั  
ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องผูป่้วยจาํนวน 56 ราย  และนาํมาคาํนวณดว้ยวิธีการทาง
สถิติโดยใช้ Logistic Regression เพือหาความสัมพันธ์กับเพศ  และใช้ Linear  Regression หา
ความสัมพนัธ์กบัส่วนสูง และหาตวัแปรทีมีค่าความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงและเพศมากทีสุด  จากนนั
ใชเ้ทคนิค Stepwise  method วิเคราะห์หาสมการทีค่าความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูงมากทีสุด, มี
ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานตาํทีสุด  ผลการศึกษาพบวา่ตวัแบบทีมี Rt.สูง และ Lt. กวา้งเป็นตวั
แปรอิสระนนัสามารถแยกเพศไดถู้กตอ้งร้อยละ 6.  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  เมือทดสอบความ
เหมาะสมของตวัแบบ พบวา่ค่าไคส-แควร์มีค่า . , ค่า sig. = 0.489 > 0.05, แต่พยากรณ์ส่วนสูง
ในเพศชายไดร้้อยละ .  และพยากรณ์ส่วนสูงในเพศหญิงไดร้้อยละ . โดยมีความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั + 6.708 แปลผลไดว้า่ขนาดของฟรอนทลั ไซนสัมีความสัมพนัธ์
และสามารถใชพ้ยากรณ์เพศไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ไม่เหมาะทีจะนาํไปใชใ้นการประมาณ
ส่วนสูงของมนุษย ์
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 Height and gender forecasting of an unidentified  person, which  is the most important 

in forensic science. Although, there are several ways to identify people such as a fingerprint or 

DNA.  The height and gender forecasting can be made from the long bones.  However in the event 

of  natural disasters or major accidents, and including the murder of a underhand mutilated body 

may cause the state funeral of the deceased have been damaged or lost as an opportunity to find a 

complete skeleton has fewer.  Therefore an using the size of Frontal Sinus to predict gender and 

height is an important factor that increases the probability of correctly identifying.  

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

the frontal sinus, and create equation to be used in Thai population gender and height forecasting.  

The sample size by 4 positions of measurements from 156 radiographic photo of frontal sinus.  Then 

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

Linear Regression correlation with height.  And the variables that have the most sex and height.  

Then using the Stepwise method to find the equation that correlated with most relationship with 

gender and high and the standard error is minimum.  The results showed that the model with Rt. 

High- Lt. Broad as independent variables that can separate sex and 76.5 % accuracy statistically 

significant, when testing the fit of the model, and the chi - square values = 7.453, sig. = 0.489> 

0.05.  But the forecast of high is 20.4 % and the standard error of prediction was +  6.708.  

Interpretation that size of frontal sinus correlated with and forcasting gender accuracy statistically 

significant, but it not suitable to be applied for human ‘s height forecasting. 
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บทท ี1 
บทนํา 

  
1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในวงการนิติวิทยาศาสตร์นนัการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลสามารถทาํไดห้ลายวิธี
ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละคดี แต่ในกรณีทีพบเพียงโครงกระดูกอาจนาํไปสู่การพิสูจน์บุคคล
ดว้ยวิธีการของภาพเชิงซ้อน หรือการตรวจโครงกระดูกฟัน ในปัจจุบนัไดมี้การนาํความรู้ในดา้น
โครงสร้างร่างกายและความแตกต่างระหว่าง 2 เพศมาใช้ในส่วนของงานทางนิติวิทยาศาสตร์
เรียกวา่ นิติมานุษยวิทยา(forensic antropology) โดยเป็นศาสตร์ทีนาํเอาความรู้ทางดา้นกระดูกวทิยา 

(osteology) ซึงเป็นส่วนหนึงขององค์ความรู้ทางดา้นกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) มาบูรณาการเขา้
กบัความรู้ทางดา้นนิติเวชศาสตร์ (forensic medicine) เพือใช้ในการพิสูจน์บุคคลกรณีพบศพโครง
กระดูก ปัจจุบนัเป็นทีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายและเป็นประโยชน์อยา่งมากในการคลีคลายคดีต่างๆ 

ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากโครงกระดูก  นาํมาใช้ใน
กรณีทีสภาพศพไม่สามารถระบุตวับุคคล เพศ หรือ อายุได ้เช่น ศพถูกทาํลายทงัจากตวับุคคลและ
จากธรรมชาติไม่ว่าจะโดยวิธีการเผาทาํลายศพ, การนาํศพไปฝังดินจนย่อยสลายเหลือแต่โครง
กระดูก, การนาํศพไปทิงในแหล่งนาํต่างๆจนเน่าเปือย หรือแมแ้ต่การชาํแหละศพ แยกชินส่วนทิง 
เป็นตน้  นอกจากนีในกรณีทีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว  คลืนยกัษสึ์นามิ ฯลฯ หรือ
แมก้ระทงัอุบติัเหตุหมู่ เช่น เครืองบินตก, รถแก๊สระเบิด เป็นตน้ ลว้นเป็นเหตุการณ์ทีอาจทาํให้มี
ผูเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนมาก และโดยส่วนใหญ่สภาพศพของผูเ้สียชีวิตเหล่านีมกัไดรั้บความเสียหาย
เป็นอยา่งมากจนไม่สามารถทาํการพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีพืนฐาน อาทิเช่น การตรวจลายพิมพนิ์วมือ, การ
ตรวจวิเคราะห์สารพนัธุกรรม (DNA), และการตรวจโครงสร้างของฟัน จึงเหลือเพียงการตรวจ
พิสูจน์ดว้ยโครงสร้างของกระดูกร่างกายซึงตาํแหน่งทีนิยมใชใ้นการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล
นนัมีทงัทีกระดูกไขสันหลงั(Vertebrae), กระดูกขากรรไกรและฟัน(Mandible & Teeth) และกระดูก
โพรงจมูก(Nasal bone) รวมถึงฟรอนทลั ไซนัส(Frontal  Sinus)  แต่ในกรณีทีพบเพียงกะโหลก
ศีรษะ หรือกะโหลกทีไม่มีขากรรไกรล่างซึงจะไม่สามารถนาํไปทาํภาพเชิงซ้อนได ้การพยากรณ์
เพศและส่วนสูงดว้ยการวดัขนาดของฟรอนทลั ไซนสัจึงนบัเป็นตวัแปรสําคญัทีช่วยเพิมโอกาสใน
การระบุตวับุคคลไดม้ากขึน 
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การศึกษาโครงกระดูกเหล่านีตามหลักมานุษยวิทยาร่วมกับการชันสูตร (autopsy ) จึงพบความ
แตกต่างระหวา่งโครงกระดูกเพศชายกบัหญิง สามารถนาํมาใชใ้นการแยกเพศและพิสูจน์เอกลกัษณ์
บุคคลได ้และแมก้ารพยากรณ์เพศและส่วนสูงจะสามารถทาํไดดี้จากโครงกระดูกยาว แต่ในกรณีที
พบเพียงกะโหลกศีรษะและหากเป็นกะโหลกทีไม่มีขากรรไกรล่างก็จะไม่สามารถนาํไปพิสูจน์ดว้ย
วิธีการตรวจภาพเชิงซ้อนได ้การพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงดว้ยการวดัขนาดของฟรอนทลั 
ไซนสัจึงนบัเป็นตวัแปรสําคญัทีช่วยเพิมโอกาสในการระบุตวับุคคลไดม้ากขึน โดยปกติมนุษยจ์ะมี
ไซนสัหรือทีเรียกวา่โพรงอากาศขา้งๆจมูก (Paranasal sinuses) ทงัหมด 4 คู่ เป็นโพรงอากาศทีอยูใ่น
กะโหลกส่วนใบหน้า ในบริเวณรอบๆจมูก (มีฝังซ้ายและขวา) ประกอบดว้ย ไซนัส/โพรงอากาศ
แมกซิลลา ไซนสั/โพรงอากาศเอธมอยด์ ไซนสั/โพรงอากาศฟรอนทัล และไซนสั/โพรงอากาศส
ฟีนอยด์ สําหรับโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสันันมีตาํแหน่งอยู่บริเวณหน้าผากระหวา่งคิวทงัสอง
ขา้ง ขนาดบรรจุในผูใ้หญ่ ขา้งซ้ายและขา้งขวา ขา้งละประมาณ 6-7 มิลลิลิตร เริมเจริญตงัแต่ทารก
ในครรภอ์าย ุ4 เดือน และจะหยดุเจริญเมืออาย ุ15-20 ปี โดยจะเริมเห็นไซนสันีจาก เอกซ์เรย์เมืออาย ุ
6-8 ปี อยา่งไรก็ตาม 4-20% ของคนทวัไป ไซนสันีไม่พฒันาใหเ้ห็นเป็นโพรงอากาศ 

ในต่างประเทศเช่น บราซิล, อินเดีย เป็นตน้ พบว่าการศึกษาเกียวกบัการใช้ขนาดของ
โพรงฟรอนทลั ไซนสัทีวดัไดจ้ากภาพถ่ายเอกซเรยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะเพือใช้พยากรณ์เพศหรือ
ประมาณส่วนสูงกาํลงัเป็นประเด็นทีไดรั้บความสนใจ เนืองจากเมือนาํมาเปรียบเทียบกนัมีแนวโนม้
สูงทีจะเป็นไปไดว้า่ขนาดของโพรงฟรอนทลั ไซนสัของเพศหญิงน่าจะมีขนาดทีเล็กกว่าของเพศ
ชาย ในการศึกษาลกัษณะทางกายวิภาคของกระดูกโคนลินเพือใช้ในการระบุเพศนี ได้อา้งอิงถึง
การศึกษาของ Camargo, JR., Daruge, E., Prado, FB. และคณะ เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
เพศกับขนาดและพืนทีของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัส ในประชากรบราซิล โดยพวกเขาใช้
ตวัอยา่งประชากรในบราซิล เป็นเพศชายและเพศหญิงอยา่งละ  รายทีมีอายุ  ปีขึนไป และวดั
ขนาดความกวา้ง ความสูง และพืนทีของฟรอนทลัไซนสัทงัสองขา้งจากภาพถ่ายเอกซเรยก์ะโหลก
ของกลุ่มตัวอย่าง และพบว่า ค่า Concordance index = 79.7% โดยใช้สมการการถดถอยในการ
พยากรณ์เพศของบุคคลจากการค่าการวดัขนาดความสูง, ความกวา้งและขนาดพืนทีของฟรอนทลั 
ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทย ์และเมือนาํสมการมาทดลองใชก้บักรณีศึกษาพบว่า 
ผลการพยากรณ์ทีผิดพลาดเป็น % ซึงใกลเ้คียงกบัค่าความแม่นยาํในการพยากรณ์ทีคาํนวณไดแ้ต่
การศึกษานีทําในกลุ่มประชากรบราซิล ไม่สามารถนํามาใช้อ้างอิงกับกลุ่มประชากรอืนๆได ้

เนืองมาจากความแตกต่างทางดา้นเชือชาติหรือชาติพนัธ์ุ ซึงมีผลต่อโครงสร้างของมนุษยใ์นแต่ละ
ทวีปโลก และยงัไม่พบการศึกษาเกียวกบัเรืองนีในประเทศไทยหรือในแถบเอเชีย จึงทาํให้ขาด
แหล่งอ้างอิงทีน่าเชือถือในกลุ่มประชากรภูมิภาคเอเชียหรือแม้แต่ในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงได้
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เล็งเห็นความสําคญัในขอ้นี หากมีการนาํมาปรับใช้กบัประชากรไทย จะทาํให้สามารถใช้อา้งอิง
หรือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดเกียวกบัการพิสูจน์บุคคล การพยากรณ์เพศและการประมาณ
ส่วนสูงขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทยและเพิมองค์ความรู้ในสาขาวิชา
นิติวทิยาศาสตร์ไดต่้อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1. เพือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกับขนาดของโพรงอากาศ 
ฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทย  

2.2 เพือศึกษาแนวทางในการพยากรณ์เพศและการประมาณส่วนสูงจากขนาดของ
โพรงอากาศ ฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทย  

2.  เพือสร้างสมการทีมีค่าความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูงมากทีสุด และมีค่าความ
คลาดเคลือนมาตรฐานตาํทีสุด ทีจะสามารถนาํไปใช้พยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูงจากขนาด
ของโพรงอากาศ ฟรอนทลั ไซนสัในมนุษยไ์ด ้

 
3. ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนสูงและเพศกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัในประชากรไทย   ศึกษาโดยใช้ขนาดอา้งอิง  ตาํแหน่งทีไดม้าจาก
การวดัขนาดของฟรอนทลั ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีมีเชือ
ชาติไทยและมีอายุมากกวา่ 20 ปีขึนไปจาํนวน  ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย  ราย และเพศหญิง 

 ราย โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นภาพถ่ายรังสีทางการแพทยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะในท่าหน้าตรงของ
ผูป่้วยทีเขา้มารับการรักษา ณ.โรงพยาบาลตาํรวจ และผูป่้วยทุกรายตอ้งไม่มีประวติัการประสบ
อุบติัเหตุบริเวณใบหนา้หรือกะโหลกศีรษะมาก่อน   
  

 

4. นิยามศัพท์ทใีช้ในการศึกษา 
 “Frontal sinus” หมายความว่า โพรงอากาศทีอยู่ในกระดูกหน้าผาก (Frontal bone) 
โดยเริมเกิดขึนเมืออายุ 4 เดือน และสามารถมองเห็นไดใ้นภาพถ่ายรังสีเมืออายุ 6 ปี และเจริญเต็มที
เมืออายุ 18 – 20 ปี โพรงอากาศนีอาจไม่เกิดขึนเลยก็ได ้หรืออาจเจริญขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้งเดียว   
มีขนาดต่างกนัได้มาก   มีผนังกนัระหว่างขา้งซ้ายและขา้งขวา   แต่มกัจะเอียงไปขา้งใดขา้งหนึง 
(eccentric) ลกัษณะทีแตกต่างกนัไปอยา่งมากทงัขนาดและรูปร่างของโพรงอากาศ Frontal sinus นี
สามารถใชร้ะบุตวับุคคลไดเ้หมือนลายนิวมือ 
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“นิติเวชศาสตร์” (Forensic Medicine) หมายถึง วิชาแพทยที์นาํมาใช้หรือเกียวขอ้งกบั
งานทางดา้นกระบวนการยุติธรรม ในพจนานุกรมกฎหมายของแบลค(Black’s Law Dictionary) ให้
ความหมายของคําว่ า  Forensic Medicine ดัง นี “That science which teaches the application of 

medical knowledge to the purpose of law” นนัหมายความถึงการนาํความรู้ทางการแพทยม์าใชเ้พือ
ตอบสนองวตัถุประสงคข์องกฎหมายเช่น การตรวจผูบ้าดเจ็บเพือให้ความเห็นทางคดีตามกฎหมาย
ทีเกียวขอ้งกบัชีวิต หรือการตรวจศพหาสาเหตุการตายอนัมาจากเหตุอนัไม่เป็นธรรมชาติเช่น ฆ่าตวั
ตาย ถูกฆ่าตาย อุบติัเหตุ ไม่ทราบเหตุหรือการตายขณะถูกคุมขงั (พชัรา สินลอยมา, ) 

“นิ ติ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ” (forensic anthropology) นิ ติ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า  ( Forensic 

Anthropology) เป็นสาขาวิชาทีประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ  (Physical 

Anthropology) และหลักการด้านกระดูกวิทยาของมนุษย (Human Osteology) เพือใช้ในการระบุ
บุคคลหรือการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล (Human Identification) ประกอบการพิจารณาในเรืองที 

เกียวขอ้งกบักฎหมาย เมือมีการคน้พบกระดูกทีตอ้งสงสัยวา่เป็นมนุษยห์รือไม่ ณ.ทีใด โอกาสทีจะ
เรียกใช้นักวิทยาศาสตร์ในสาขามนุษยว์ิทยานันมีมาก ได้แก่ กรณีการเกิดอุบติัภยัซึงมีผูป้ระสบ
เคราะห์กรรมจาํนวนมาก และไม่อาจทราบไดจ้ากร่างกายทีหลงเหลืออยูว่า่เป็นของผูใ้ดบา้งนนั นกั
มนุษยว์ิทยาจะมีบทบาทเป็นอยา่งมากเพราะไม่เพียงแต่ตอ้งเป็นผูย้ืนยนัการตายเท่านนั ยงัตอ้งระบุ
ให้แน่ชดัวา่เป็นผูใ้ด เพือการตดัสินเกียวกบัสินไหมทดแทนประกอบการฟ้องร้องทางแพ่งหรือการ
จดัการเกียวกบัทรัพยสิ์น การจดทะเบียนสมรสใหม่ บุคคลทีจะทาํหนา้ทีนีมกัจะเป็นนกัมนุษยว์ิทยา
ในสาขาวิชาการตรวจวเิคราะห์เกียวกบักระดูกโครงร่างมนุษย ์โดยเริมตน้ศึกษาตงัแต่มนุษยส์มยัดึก
ดาํบรรพเ์ป็นตน้มา เทคนิคต่างๆไดถู้กพฒันาขึนมาเพือให้สามารถบอกอายุ  เพศ เชือชาติและโครง
ร่างของผูต้ายนนันบัเป็นสิงทีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการสืบสวนสอบสวน นกัมนุษยว์ิทยามกัจะ
ประจาํอยูใ่นมหาวทิยาลยัต่างๆทาํหนา้ทีดา้นการสอนและวจิยัในสาขาทีเกียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัก็
รับปรึกษากบัหน่วยงานต่างๆเป็นรายเรืองโดยคิดค่าธรรมเนียม ส่วนหนึงของผูป้ระกอบอาชีพสาขา
นีอาจทาํงานอยู่กบัห้องปฏิบติัการสถาบนันิติเวชวิทยาขนาดใหญ่  อีกส่วนหนึงอาจประจาํอยู่ใน
หน่วยงานกระทรวงกลาโหมเพือทาํหน้าทีตรวจโครงร่างกระดูกของทหารสูญหายในระหว่าง
สงคราม(พชัรา สินลอยมา, ) 

“ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ” (Personal Identification) (องักฤษ: biometrics) คือการ
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการตรวจพิสูจน์ยืนยนัตวั
บุคคล ว่าบุคคลมีชีวิต ศพ เศษชินส่วนของศพ โครงกระดูก เศษชินส่วนกระดูก เลือดหรือเนือเยือ 
ตลอดจนคราบต่าง ๆ ทีเกิดจากเนือเยือหรือสารคดัหลงัจากมนุษย ์เป็นใครหรือเป็นของใคร ความรู้
ทางดา้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมากในการระบุตวัของศพหรือบุคคล
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วิกลจริตหรือหมดสติ และยงันาํมาใช้ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพือ
ยนืยนัตวับุคคลผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 

ปัจจุบนัมีวิธีการตรวจพิสูจน์บุคคลหลายวิธีเช่น การใช้ความจาํของมนุษยซึ์งอาจจาํได้
วา่บุคคลหรือศพทีพบเห็นเป็นใคร โดยใชเ้สือผา้เครืองแต่งกายเครืองประดบัและรูปพรรณสัณฐาน 
เชือชาติ รอยสัก ร่องรอยแผลเป็นและความพิการของร่างกาย ในการยืนยนัตวับุคคล ตลอดจนการ
ใช้วิทยาการภาพเชิงซ้อนมาช่วยในการตรวจพิสูจน์บุคคล แต่ทีไดรั้บการยอมรับอย่างเป็นสากล 
ไดแ้ก่ การตรวจพิสูจน์ยืนยนัดว้ยเอกลกัษณ์ลายพิมพนิ์วมือ เอกลกัษณ์ฟัน หรือเอกลกัษณ์ดีเอ็นเอ 
อยา่งใดอยา่งหนึง กล่าวโดยสรุปคือ เราสามารถใชว้ธีิการอืน ๆ เป็นแนวทาง แลว้ใชล้ายพิมพนิ์วมือ
หรือลกัษณะฟันหรือดีเอน็เอเป็นสิงยนืยนัในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล 
 

5. ข้อจํากดัการวจัิย 
 .  กลุ่มตวัอย่างทีเก็บรวบรวมอาจมีคุณสมบติัไม่ครบตรงตามทีผูว้ิจยักาํหนด เช่น มี
โพรงอากาศฟรอนทลัไซนสัขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้งเดียวหรือไม่มีเลย  อายตุาํกวา่  ปี  เป็นตน้ 
 .  ดว้ยระยะเวลาทีจาํกดัอาจทาํให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีขนาดเล็ก และจาํกดัเพียง
กลุ่มประชากรทีเป็นคนไทยบางส่วนเท่านนั 
 
6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 .  สามารถพยากรณ์เพศและ/หรือประมาณส่วนสูงของมนุษยไ์ด้จากการใช้ภาพถ่าย
รังสีทางการแพทยข์องกะโหลกทีมีฟรอนทลั ไซนสั ทียงัอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 

 .  นักนิติมานุษยวิทยาสามารถนําสมการทีได้ไป ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็น
ประโยชน์ต่อการพยากรณ์เพศและ/หรือประมาณส่วนสูงของมนุษยโ์ดยใชเ้พียงขนาดของกระดูก 
Frontal Sinus ไดแ้มก้ะโหลกของมนุษยนิ์รนามนนัอาจจะมีสภาพอืนๆไม่สมบูรณ์ก็ตาม 

 .  นาํไปใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวน 
และใชเ้ป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ประกอบคดี 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
 การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมในการศึกษาครังนี ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้ง

กับหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและส่วนสูงกับขนาดของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัส ใน
ประชากรไทย โดยจดัหมวดหมู่ในการนาํเสนอดงัต่อไปนี 

. การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากโครงกระดูก(Personal Identification) 

. นิติมานุษยวทิยา(Forensic Anthropology) 

. กายวภิาคของกะโหลกศีรษะ(Anatomy of skull) 

. กายวภิาคของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั(Anatomy of Frontal sinus) 

. การถ่ายภาพรังสีเอกซเรยท์างการแพทย(์Medical Radiography) 

. การถ่ายภาพเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะ(plain skull) 

. งานวจิยัทีเกียวขอ้งในต่างประเทศ 
 

1. การพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคลจากโครงกระดูก (Personal Identification) 
 เมือกล่าวถึงการศึกษากระดูกของมนุษย์ในวิชามานุษยวิทยา(anthropology) จะมี
การศึกษาเรืองของมนุษยโ์ดยเฉพาะตงัแต่เกิดจนเสียชีวิต ประวติัศาสตร์วิวฒันาการของมนุษยท์งั
ในทางชีววิทยา วฒันธรรม ภาษา การเมือง และทีมาของมนุษย์ อาจแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่มใหญ่ คือ )
มานุษยวิทยากายภาพ (physical anthropology), )มานุษยวิทยาวฒันธรรม(cultural anthropology), 

)มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์(linguistic anthropology) และ )โบราณคดี(archaeology)โดยเฉพาะ
การศึกษาในกลุ่มมานุษยวิทยากายภาพและกลุ่มโบราณคดีทีมกัขุดพบกระดูกของมนุษยอ์ยูบ่่อยๆ 
ทาํใหมี้การพฒันาวธีิประมาณอาย ุระบุเพศ หรือระบุเชือชาติ (race) ขึน ซึงวธีิดงักล่าวสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล  

 กระดูกมนุษยเ์มือเจริญเต็มทีจะมีชินส่วนกระดูกทีเล็กและใหญ่รวมกนัทงัสิน  ชิน 
โดยกระดูกชินใหญ่ทีสุดคือ กระดูกตน้ขา(femur) และชินทีเล็กทีสุดคือ กระดูกโกลน(stapes) ซึง
เป็นกระดูกในหูชนักลางนนัเอง  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

กระดูกในร่างกายของมนุษยส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  กลุ่ม คือ . กระดูกแกน(axial 

skeleton) มีจาํนวน  ชิน เป็นกระดูกทีวางตวัในแนวแกนกลางของลาํตวั  เช่น กระดูกกะโหลก
ศีรษะ(skull) กระดูกซีโครง(rib) กระดูกอก(sternum) กระดูกสันหลงั (vertebra) จากคอถึงก้นกบ 
และ . กระดูกรยางค์(appendicular skeleton) มีจาํนวน  ชิน เป็นกระดูกแขนและกระดูกขา ช่วย
ในการเคลือนไหว และกระดูกเชิงกราน (pelvic)(ปาณิก เวยีงชยั, )        

  

 

ภาพที 1 กระดูกแกนและกระดูกรยางค์ 
ทีมา: เสริมสร้างกระดูก, accessed October 16, 2013, available from 

http://bfsave .wordpress.com/ข่าวสารน่ารู้-by-bf-save/ 

 

1.1 แนวคิดการระบุเพศจากโครงกระดูก กระดูกทีสามารถระบุเพศและน่าเชือถือได้
มากทีสุด คือกระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกราน ส่วนสาเหตุทีใชก้ระดูก  ส่วนนี เนืองจาก
การศึกษาพบว่าฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมีผลต่อการเจริญของเติบโตทังระบบกระดูกและ
กล้ามเนือทาํให้กระดูกในเพศชายมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเพศหญิง อีกทงัความสัมพนัธ์กบั
หน้าทีการทาํงานในแต่ละเพศ เช่น กระดูกเชิงกรานบริเวณทางเขา้เชิงกราน (pelvis inlet) ของเพศ
หญิงจะกวา้งกวา่เพศชาย เนืองจากมีหนา้ทีหลกัคือการคลอดลูกนนัเอง 



  

           การระบุเพศนีจะมีความถูกตอ้งก็ต่อเมือกระดูกแต่ละส่วนเจริญเติบโตเต็มทีแล้ว 
ซึงหากเป็นกระดูกของทารกหรือกระดูกเด็กจะระบุเพศไดย้ากกว่าเนืองจากฮอร์โมนเทสโทสเทอ
โรนในเด็กน้อยกวา่เมือเทียบกบัผูใ้หญ่ และจะตอ้งคาํนึงถึงเชือชาติของเจา้ของกระดูกนนัก่อน ซึง
แบ่งได ้  เชือชาติใหญ่ คือ คอเคซอยด์ มองโกลอยด์ และนิกรอยด์ โดยเชือชาติคอเคซอยด์ (ยุโรป) 
จะมีกระดูกใหญ่กวา่เชือชาติมองโกลอยด์ (เอเชีย) และนิกรอยด์ (แอฟริกา) แต่ลกัษณะสําคญัหรือ
ตาํแหน่งทีใชใ้นการระบุเพศของกระดูกทงัสองส่วนนีเหมือนกนั  

. .  กระดูกทีนิยมใชเ้พือการระบุเพศ 
  . . .  กระดูกกะโหลกศีรษะ ปกติมีจาํนวน  ชิน ไม่รวมกระดูกหู(ear 

ossicle) โดยหากสังเกตลกัษณะภายนอกดว้ยตาเปล่า (non – metrical  charactor) กระดูกทีจะนาํมา
พิจารณา ไดแ้ก่ . กระดูกสันคิว (supraorbital  ridge) ในเพศชายจะโหนกนูนมากกว่าในเพศหญิง, 

. กระดูกขมบั (temporal lobe) บริเวณ  mastoid process (กระดูกทดัดอกไม้) ในเพศชายจะใหญ่
กว่าเพศหญิง, . สันบนกระดูกท้ายทอย (nuchal crest) ในเพศชายจะนูนเด่นชัดกว่าเพศหญิง, . 
กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible)  บริเวณ ramus ในเพศชายมีลกัษณะกวา้งและเป็นมุมแคบกว่า 

 องศา ในเพศหญิงจะมีมุมป้านกวา่ และ . คาง(chin)ของเพศชายมกัจะเป็นเหลียม ส่วนของเพศ
หญิงจะกลมมน  

 

 
 

ภาพที 2 แสดงตาํแหน่งบนกระดูกกะโหลกทีใชใ้นการระบุเพศ 

ทีมา: โครงกระดูก....บอกเพศได้, accessed October 16, 2013, available from 

http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2557/408-2014-02-26-02-32-05.html 



  

 
 

ภาพที 3 แสดงรูปร่างคาง ในเพศชายและเพศหญิง 

    ทีมา: โครงกระดูก....บอกเพศได้, accessed October 16, 2013, available from 

http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2557/408-2014-02-26-02-32-05.html 

 

. . .  กระดูกเชิงกราน กระดูกชินนีเป็นกระดูกทีแตกต่างกนัชดัเจน เนืองจากมี
ความสัมพนัธ์กบัหน้าทีการทาํงานในแต่ละเพศ ตาํแหน่งทีใช้ระบุมี  จุดสําคญั คือ รูปทรงของ
กระดูกเชิงกรานเมือวางเชือมต่อกนักบักระดูกใตก้ระเบนเหน็บ(sacrum) หรือเรียกว่า pelvis inlet 

ของเพศชายมีลกัษณะเป็นรูปหวัใจ ส่วนของเพศหญิงเป็นรูปไข่, subpubic angle หรือมุมตรงบริเวณ
กระดูกหัวหน่าวด้านซ้ายและขวาเมือชนกนั ในเพศชายจะแคบกว่าเพศหญิง มุมกางน้อยกว่า  
องศา หรือมีลกัษณะคลา้ย อกัษรตวั V เราอาจใช้นิวชีและนิวกลางกางขึนทาบเปรียบเทียบได ้ ใน
เพศหญิงมุมกางมากกวา่  องศา หรือมีลกัษณะคลา้ย อกัษรตวั U  ซึงสามารถใชนิ้วหวัแม่มือและ
นิวชีกางขึนทาบเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกนั และ รูปร่างของ greater sciatic notch ในเพศหญิงมี
ลกัษณะกวา้งส่วนในเพศชายจะมีลกัษณะแคบ  
 



  

 
 

ภาพที  4 แสดงมุมตรงบริเวณกระดูกหวัหน่าว 

    ทีมา: โครงกระดูก....บอกเพศได้, accessed October 16, 2013, available from 

    http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2557/408-2014-02-26-02-32-05.html 

 

 

ภาพที 5 แสดงรูปร่างของ greater sciatic notch 

    ทีมา: โครงกระดูก....บอกเพศได้, accessed October 16, 2013, available from 

http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2557/408-2014-02-26-02-32-05.html 

 

             . . .  กระดูกใตก้ระเบนเหน็บ สามารถแยกเพศได้เช่นเดียวกนั โดยสังเกต
บริเวณทีเรียกวา่ body และ wing  โดยอตัราความกวา้งส่วนของ body และ wing จะแตกต่างตามเพศ
โดย ในเพศชายส่วนของ body จะกวา้งกว่า wing แต่เพศหญิงความกวา้งของ wing จะมีสัดส่วน
เทียบเท่ากบั body ดงัภาพที   
 



  

 

ภาพที 6 อตัราส่วนระหวา่ง body กบั wing 

    ทีมา: โครงกระดูก....บอกเพศได้, accessed October 16, 2013, available from 

     http://biology.ipst.ac.th/index.php/about-the-year-2557/408-2014-02-26-02-32-05.html 

 

1.2 การประมาณส่วนสูงจากโครงกระดูก  
แมก้ารประมาณส่วนสูงของร่างกายมนุษยจ์ะสามารถทาํไดดี้จากโครงกระดูกยาว 

แต่ยงัมีผูศึ้กษาจากกระดูกส่วนอืนๆ เช่น กระดูกตน้ขา (femur), กระดูกตน้แขน (humerus), กระดูก
อก (sternum) ซึงต้องใช้วิธีการวดั (metric character) ออกมาเป็นตัวเลข แล้วนํามาคํานวณเข้า
สมการทางคณิตศาสตร์ของผูที้เคยศึกษาไวก่้อนแลว้ แมว้า่การระบุเพศดว้ยวิธีสังเกตดว้ยตาเปล่าใน
กระดูกกระโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกรานนันมีความน่าเชือถือมากกว่าการใช้วิธีการวดั แต่ก็มี
ข้อด้อยทีสําคัญคือ มีบางตาํแหน่งเท่านันทีใช้สังเกตได้ เพราะฉะนันกระดูกทีใช้วิธีนีจะต้อง
ค่อนขา้งสมบูรณ์ แต่วิธีการวดัสามารถทาํไดห้ลายตาํแหน่งในกระดูกหนึงชิน แมว้า่กระดูกบางชิน
ไม่สมบูรณ์ก็สามารถวดัได ้แต่ขอ้ควรระวงัทีทาํให้การระบุเพศอาจคลาดเคลือนไดน้นั ไดแ้ก่ การ
เป็นโรคเกียวกบักระดูก เช่น กระดูกพรุน  การบริโภคอาหาร ฮอร์โมนเพศชาย และกรรมพนัธ์ุ 

การประมาณส่วนสูงจากกระดูกทาํเพือให้ทราบส่วนสูงเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของ
ผูเ้สียชีวติก่อนตาย เพือใหร้ะบุตวัผูเ้สียชีวติไดง่้ายขึน การประมาณส่วนสูงมีวธีิการดงันี 

1.2.1 วิธีการทางกายวิภาค (Anatomical method) เป็นวิธีทีประมาณความสูงได้
แม่นยาํทีสุดทาํโดยนํากระดูกทีพบมาเรียงกันตามตาํแหน่งทางกายวิภาคแล้วประมาณความสูง 



  

ใช้ได้ดีเมือกระดูกทีพบมีความเสียหายน้อย และไม่ทราบเพศของโครงกระดูก แต่อาจพบปัญหา
จาํนวนชินของกระดูกสันหลงัผดิปกติ หรือ กระดูกยาว มีขนาดผดิปกติทาํใหมี้ความคลาดเคลือนใน
การประมาณความสูง 

1.2.   วิธีการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical method) เป็นวิธีการประมาณความ
สูงจากการวดัความยาวของกระดูกยาวทังชินแล้วเลือกสมการถดถอยมาประมาณความสูงที
เฉพาะเจาะจงกับเพศและชนชาติของศพนันๆโดยสมการถดถอยทีเหมาะสมกับการประมาณ
ส่วนสูงควรมีค่าความคลาดเคลือนตาํกวา่ร้อยละ  -  หากมีกระดูกยาวหลายชินควรวดัทุกชินแลว้
ประมาณค่าความสูงทีไดจ้ากสมการถดถอยของกระดูกแต่ละชิน 

ในกรณีทีตอ้งประมาณความสูงจากส่วนของกระดูกทีไม่สมบูรณ์ ใหท้าํการ
วดัค่าเพือเขา้สูตรของสมการถดถอยเพือหาความยาวของกระดูกทงัชินก่อน แลว้จึงนาํค่าความยาว
ของกระดูกทงัชินประมาณความสูงในลาํดบัต่อไป 

การประมาณความสูงจากกระดูกควรคาํนึงถึงส่วนสูงทีคาํนวณไดจ้ะเป็น
ความสูง ณ เวลาก่อนตายเท่านัน การทาํนายส่วนสูงจากสมการถดถอยอาจให้ผลทีได้ค่ามากกว่า
ปกติในผูสู้งอายุ เนืองจากกระดูกยาวทีวดัมีขนาดคงที  แต่กระดูสันหลงัของผูสู้งอายุมีการทรุดลง
เสมอ  หรือผูที้มีอาการป่วยอาจทาํให้ส่วนสูงลดลง และการประมาณความสูงในวยัรุ่นหรือเด็กควร
ทาํอยา่งระมดัระวงั และตอ้งใชข้อ้มูลเฉพาะกลุ่มของวยัรุ่นเพือสร้างสมการของวยัรุ่นดว้ย  

ขอ้ควรระวงั การประมาณส่วนสูงไม่ควรรายงานค่าประมาณค่าเดียว ตอ้ง
รายงานช่วงของความคลาดเคลือนของส่วนสูงไปดว้ย โดยการวดัขนาดกระดูกเพือคาํนวณความสูง 
ควรเลือกใช้สมการเพียงสมการเดียวทีมีค่าความคลาดเคลือนนอ้ยทีสุดไม่ควรจะวดัหลายสูตรแลว้
นาํผลทีไดม้าเฉลียกนั 

 

2. นิติมานุษยวทิยา (Forensic Anthropology) 

นิติมานุษยวทิยา (Forensic Anthropology) เมือมีการคน้พบกระดูกทีตอ้งสงสัยวา่เป็น
มนุษยห์รือไม่ ณ. ทีใด โอกาสทีจะเรียกใชน้กัวทิยาศาสตร์ทีอยูใ่นสาขามนุษยว์ทิยานนัมีมากทีเดียว  
ทีจะเห็นไดเ้ด่นชดั ไดแ้ก่ กรณีการเกิดอุบติัภยัซึงมีผูป้ระสบเคราะห์กรรมเป็นจาํนวนมากและไม่
อาจทราบจากสภาพร่างกายทีหลงเหลืออยูว่า่เป็นของผูใ้ดบา้งนนั นกัมนุษยว์ทิยาจะมีบทบาทเป็น
อยา่งมาก  เพราะไม่เพียงแต่ตอ้งเป็นผูย้นืยนัการตายเท่านนัยงัตอ้งระบุใหแ้น่ชดัวา่เป็นผูใ้ด  เพือการ
ตดัสินเกียวกบัสินไหมทดแทนประกอบการฟ้องร้องทางแพง่หรือการจดัการเกียวกบัทรัพยสิ์น  การ
จดทะเบียนสมรสใหม่ เป็นตน้ 



  

บุคคลทีทาํหน้าทีนีมกัจะเป็นนักมนุษยว์ิทยาในสาขาวิชาการตรวจวิเคราะห์เกียวกบั
กระดูกโครงร่างมนุษย ์ โดยเริมตน้ศึกษาตงัแต่มนุษยส์มยัดึกดาํบรรพเ์ป็นตน้มา  เทคนิคต่างๆ ได้
ถูกพฒันาขึนมาเพือให้สามารถบอกอายุ เพศ เชือชาติ และโครงร่างของผูต้ายนันนบัเป็นสิงทีเป็น
ประโยชน์เป็นอย่างมากในการสืบสวนสอบสวน นกัมนุษยว์ิทยามกัจะประจาํอยู่ในมหาวิทยาลยั
ต่างๆ ทาํหน้าทีด้านการสอนและวิจัยในสาขาวิชาทีเกียวข้อง ในขณะเดียวกันก็รับปรึกษากับ
หน่วยงานต่างๆเป็นรายเรืองโดยคิดค่าธรรมเนียม ส่วนหนึงของผูป้ระกอบอาชีพสาขานีอาจประจาํ
ทาํงานอยู่กับห้องปฏิบัติการสถาบันนิติเวชวิทยาทีมีขนาดใหญ่ อีกส่วนหนึงอาจประจาํอยู่ใน
หน่วยงานกระทรวงกลาโหมเพือทาํหน้าทีตรวจโครงร่างกระดูกของทหารสูญหายในระหว่าง
สงคราม 

 

. กายวภิาคของกะโหลกศีรษะ (Anatomy of skull)  
 กะโหลกศีรษะประกอบไปดว้ยกระดูกชนิดต่างๆมาประกอบกนั ดงันี 

 .  กระดูกกะโหลกศีรษะ (Cranium) มี 8 ชิน คือ  

. .  กระดูกหนา้ผาก (frontal bone) 1 ชิน เป็นส่วนบนของเบา้ตา ภายในมีโพรง
อากาศ เรียกวา่ frontal sinus  

. .  กระดูกขา้งศีรษะ (Parietal bones) 2 ชิน ซึงเชือมกนับริเวณกลางตวัเรียกว่า 
sagittal sutureเป็นกระดูกทีอยูร่ะหวา่งกระดูกหนา้ผาก และกระดูกทา้ยทอย  

. .  กระดูกทา้ยทอย (Occipital bones) 1 ชิน มีแนวเชือมต่อกบักระดูกขา้งศีรษะ 

เรียกวา่ lamboidal suture ทีฐานของกระดูกนีมีรูเปิดขนาดใหญ่เรียกวา่ foramen magnum  

. .  กระดูกขมบั (Temporal bones) มี 2 ชิน  

. .  กระดูกรูปผีเสือ (Sphenoid bone) 1 ชิน มีลกัษณะคล้ายผีเสือโดยตวัผีเสือ
ประกอบเป็นฐานของกะโหลกศีรษะอยูต่รงกลาง และมีส่วนปีกยืนออกไปทงั 2 ขา้งติดกบักระดูก
ขมบัในกระดูกนีจะมีโพรงอากาศดว้ย  

. .  กระดูกขือจมูกหรือใตส้ันจมูก (Ethmoid bone) 1 ชิน เป็นแผ่นบางๆโปร่ง
พรุนประกอบเป็นหลงัคาของจมูก และปิดฐานของศีรษะดา้นหนา้ ภายในมีโพรงอากาศหลายกลุ่ม 

 



  

 
 

ภาพที  แสดงกระดูกกะโหลกศีรษะดา้นขา้ง 

ทีมา: Anatomy Of The Human Skull, accessed October 16, 2013,  

available from http://face-and-emotion.com/dataface/anatomy/cranium.jsp 

 

 
 

ภาพที  แสดงกระดูกกะโหลกศีรษะดา้นหนา้ 
ทีมา: Anatomy Of The Human Skull, accessed October 16, 2013,  

Available from http://face-and-emotion.com/dataface/anatomy/cranium.jsp 



  

.  กระดูกทีประกอบกนัเป็นหนา้ (Face) มี 14 ชินคือ   

  . .  กระดูกสันจมูก (Nasal bones) 2 ชิน เป็นกระดูกทีบริเวณส่วนบนของจมูกต่อ
กบัหนา้ผาก  

  . .  กระดูกตรงกลางจมูกภายใน(Vomer bone) 1 ชิน เป็นกระดูกส่วนล่างของ
ผนงักนัจมูก  

  . .  กระดูกขา้งในจมูก(Inferior conchae) 2 ชิน เป็นกระดูกโคง้ทียืนออกจาก
บริเวณผนงัดา้นขา้งของจมูก  

  . .  กระดูกขา้งถุงน้าตา(Lacrimal bones) 2 ชิน อยูที่ผนงัดา้นในของเบา้ตาและมี
ร่องเป็นทางผา่นของนาํตา  

  . .  กระดูกโหนกแกม้ (Zygomatic bones หรือ Molar bones) 2 ชิน อยู่ทีบริเวณ
แกม้และผนงัดา้นขา้งของเบา้ตา  

  . .  กระดูกเพดาน(Palatine bones) 2 ชิน เป็นส่วนหลังของเพดานแข็ง (hard 

palate)ส่วนหนา้ของเพดานแขง็คือ กระดูก Maxilla  

  . .  กระดูกขากรรไกรบน (Maxilla bones) 2 ชิน กระดูกขากรรไกรบน เป็นพืน
ของเบา้ตา และผนงัดา้นขา้งของจมูก  

  . .  กระดูกขากรรไกรล่าง (Mandible bone) 1 ชิน กระดูกขากรรไกรล่างมีแอ่ง
เป็นทีตงัของฟัน  

 

 
 

ภาพที  แสดงกระดูกทีประกอบเป็นหนา้ 
ทีมา: Anatomy – Cranium, accessed October 16, 2013, available from 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/anatomy--cranium/deck/2927038 



  

4. กายวภิาคของโพรงอากาศ ฟรอนทัล ไซนัส (Anatomy of  Frontal sinus) 

ไซนสัในทีนีหมายถึง โพรงอากาศขา้งๆจมูก (Paranasal sinuses) เป็นโพรงอากาศทีอยู่
ในกะโหลกส่วนใบหนา้ ในบริเวณรอบๆจมูก จึงไดชื้อวา่ โพรงอากาศขา้งจมูก มีทงัหมด 4 คู่ (ซ้าย
และขวา) คือ ไซนัส/โพรงอากาศแมกซิลลา ไซนัส/โพรงอากาศเอธมอยด์ ไซนัส/โพรงอากาศฟ
รอนตลั และไซนสั/โพรงอากาศสฟีนอยด ์(พิชยั พวัเพิมพนูศิริ, ) 

 

 
 

ภาพที 1  แสดงกายวภิาคของโพรงอากาศ(sinus) ต่างๆในมนุษย ์

ทีมา: Paranasal Sinus Diseases, accessed October 16, 2013, available from 

http://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Paranasal+Sinus+Diseases&lang=1 

 

4.1 ไซนสั/โพรงอากาศขา้งจมูกแมกซิลลา (Maxillary sinuses) 

ไซนสัแมกซิลลา เป็นโพรงอากาศทีอยูบ่นใบหนา้ ในกระดูกโหนกแกม้ทงัสอง
ขา้งใตต่้อดวงตาและเหนือต่อเพดานปาก 

 ไซนสัแมกซิลลา เริมเกิดตงัแต่เป็นทารกในครรภ ์อายุประมาณ 3 เดือน แรกเกิดมี
ขนาดประมาณ 7-8 มิลลิเมตร (มม.)  4-6 มม. แต่ยงัไม่สามารถเห็นไดจ้ากภาพเอกซ์เรยจ์นกว่า
ทารกในครรภจ์ะมีอายไุด ้4-5 เดือน ไซนสัแมกซิลลานีจะเจริญใหญ่ขึนเรือยๆไปจนถึงอาย ุ18 ปี จึง
หยดุเจริญ 



  

ไซนัสแมกซิลลา มีรูปร่างเหมือนปิรามิด (Pyramid) มีขนาดบรรจุในผู ้ใหญ่
ประมาณ 15 มิลลิลิตร (มล.) ส่วนฐานของโพรงอากาศคือ เพดานปาก ดงันนัจึงสัมพนัธ์กบัรากฟัน
บนโดยเฉพาะ ฟันกรามซีที 1, 2 และฟันกรามน้อย (Premolar) ซีที 2 ซึงในบางครังจะมีเพียงเยือบุ
บางๆกนัอยู่ระหวา่งไซนสัแมกซิลลากบัรากฟันเท่านนั ดงันนั เวลาทีมีการติดเชือของรากฟัน เชือ
โรคจึงสามารถเขา้สู่ไซนสัแมกซิลลาไดง่้าย ทงันี ไซนสันีแต่ละขา้งซ้ายและขวา จะมีรูเปิดเขา้โพรง
จมูกทงัดา้นซา้ยและดา้นขวาตามลาํดบั โดยรูเปิดจะอยูที่ผนงัดา้นขา้งของโพรงจมูก  

หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดาํของไซนัสแมกซิลลา ได้มาจากแขนงของ
หลอดเลือดของศีรษะ (Maxillary artery และ Maxillary vein)  

เส้นประสาทของไซนสัคือ แขนงของเส้นประสาทสมองเส้นที 5 (Cranial nerve 

V, แขนงทีเรียกวา่ V2)  

4.2 ไซนสั/โพรงอากาศเอธมอยด ์(Ethmoid sinuses) 

ไซนสัเอธมอยด ์เป็นโพรงอากาศทีอยูต่รงตาํแหน่งระหวา่งเบา้ตากบัดา้นขา้งของ
จมูกทงัดา้นซา้ยและดา้นขวา 

ไซนสัเอธมอยด ์เริมเจริญเมือทารกในครรภอ์าย ุ3-4 เดือนไปจนถึงอาย ุ12-14 ปี
หลงัคลอด โดยเมือแรกเกิดจะมีเพียง 3-4 ช่อง/โพรง/เซลลอ์ากาศ (Air cells) แต่เมือโตขึนจึงมีได้
มากมายหลายเซลลอ์ากาศ โดยในผูใ้หญ่ ไซนสัเอธมอยด์ในแต่ละขา้ง (ซา้ยและขวา) จะมีขนาด
บรรจุ ประมาณ 14-15 มิลลิลิตร 

ไซนสัเอธมอยดแ์ต่ละขา้งซา้ยและขวา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีอยูด่า้นหนา้ 
(Anterior group) และกลุ่มทีอยูด่า้นหลงั (Posterior group) โดยแต่ละกลุ่มจะมีรูเปิดเขา้ดา้น ขา้งของ
โพรงจมูกดา้นซา้ยและดา้นขวาตามลาํดบั แต่คนละตาํแหน่งกนั 

หลอดเลือดแดงทีมาเลียงไซนสันี มาจากแขนงของหลอดเลือดแดงทีหล่อเลียง
สมอง (Internal carotid artery)  หลอดเลือดดาํของไซนสันี จะนาํเลือดดาํกลบัเขา้สู่หวัใจทางหลอด
เลือดดาํของศีรษะทีเรียกวา่ Maxillary vein และทางโพรงเลือดดาํทีฐานสมองชือ Cavernous sinus 

เส้นประสาทของไซนสันี เป็นแขนงมาจากเส้นประสาทสมองเส้นที 5 (Cranial 

nerve V, แขนงทีเรียกวา่ V1 และ V2)  

4.3 ไซนสั/โพรงอากาศฟรอนตลั (Frontal sinuses) 

ไซนสัฟรอนตลั อยูบ่ริเวณหนา้ผาก ระหวา่งคิวทงัสองขา้ง ขนาดบรรจุในผูใ้หญ่ 
ขา้งซา้ยและขา้งขวา ขา้งละประมาณ 6-7 มิลลิลิตร 

ไซนสัฟรอนตลั เริมเจริญตงัแต่ทารกในครรภอ์าย ุ4 เดือน และจะหยดุเจริญเมือ
อาย ุ15-18 ปี โดยจะเริมเห็นไซนสันีจาก เอกซ์เรยเ์มืออาย ุ6-8 ปี อยา่งไรก็ตาม 4-20% ของคนทวัไป 



  

ไซนสันีไม่พฒันาใหเ้ห็นเป็นโพรงอากาศ  ไซนสันีในแต่ละขา้งซา้ยและขวา มีรูเปิดเขา้ดา้นขา้งของ
โพรงจมูกทงัซา้ยและขวาตามลาํดบั เช่นกนั  

หลอดเลือดแดงทีมาเลียงไซนสันีไดม้าจากแขนงของหลอดเลือดทีไปเลียงสมอง 
(Internal carotid artery)  

หลอดเลือดดาํ จะนาํเลือดเสียกลบัเขา้สู่หวัใจทางโพรงเลือดดาํทีฐานสมอง ที
เรียกวา่ Cavernous sinus 

เส้นประสาทของไซนสันีเป็นแขนงหนึงของเส้นประสาทสมองเส้นที 5 ( Cranial 

nerve V, แขนงทีเรียกวา่ V1)  

 

 
 

ภาพที   แสดงกายวภิาคของโพรงอากาศ(sinus) ทีสาํคญัในมนุษย ์ ทงัมุมมองดา้นหนา้และ      
    ดา้นขา้ง 

ทีมา: Sinus Anatomy & Function, accessed October 16, 2013, available from 

http://www.ohiosinus.com/patient-info/sinus-anatomy-and-function 

  

4.4 ไซนสั/โพรงอากาศขา้งจมูก สฟีนอยด ์(sphenoid sinuses) 

ไซนสั สฟีนอยด ์เป็นโพรงอากาศทีอยูที่กระดูกส่วนฐานกะโหลก ในบริเวณเหนือ
ต่อโพรงหลงัจมูก โดยเริมเจริญตงัแต่เป็นทารกในครรภอ์าย ุ3 เดือน มีขนาดเล็กในช่วงอาย ุ3 ปีแรก 
แต่ไซนสัจะเจริญโตเร็วหลงัอาย ุ7 ปี และหยดุโตเมือเขา้สู่วยัหนุ่มสาว อาย ุ12-15 ปี ซึงไซนสันี ใน
ผูใ้หญ่จะมีขนาดบรรจุประมาณ 7.5 มิลลิลิตร และมีรูเปิดเขา้สู่ดา้นขา้งตอนบนของโพรงจมูก 



  

อวยัวะใกลเ้คียงสาํคญัทีอยูติ่ดกบัไซนสันี คือ โพรงเลือดดาํทีฐานสมอง Cave 

rnous sinus และ ต่อมใตส้มอง (Pituitary gland)  

หลอดเลือดแดงทีมาเลียงไซนสันี มาจากแขนงของหลอดเลือดสมอง (Internal 

carotid)  

หลอดเลือดดาํของไซนสันี จะนาํเลือดดาํกลบัสู่หวัใจผา่นทางหลอดเลือดดาํของ
ศีรษะ 

เส้นประสาทบริเวณไซนสันี เป็นแขนงมาจากเส้นประสาทสมองเส้นที 5 (Cranial 

nerve V, แขนงทีเรียกวา่ V1 และ V2)  

4.5 หนา้ทีของไซนสัหรือโพรงอากาศขา้งจมูก 

 4.5.  ช่วยทาํใหเ้สียงของเรากอ้งกงัวานขึน  

 4.5.  ช่วยปรับสภาพอากาศทีหายใจเขา้ใหพ้อเหมาะแก่ความตอ้งการของร่างกาย 

4.5.  เพิมขนาดของพืนทีรับกลิน  

 4.5.  ลดความรุนแรงเมือเกิดการกระทบกระแทก เปรียบเสมือนฉนวนกนัความ
แรงทีจะไปถึงสมองและถึงประสาทสาํคญัต่างๆ เช่น ประสาทสมอง (Cranial nerve)  

 4.5.  เป็นฉนวนป้องกนัไม่ใหศู้นยป์ระสาทต่างๆบริเวณใบหนา้และฐานสมอง
ตอ้งกระทบกบัความร้อน หรือความเยน็เกินไป  

 4.5.  เพิมความชุ่มชืนใหแ้ก่ จมูก โดยสร้างมูก/สารคดัหลงั แลว้ใหข้นของเซลล์
ขน (Cilia) ขบัดนัสารคดัหลงัออกมาทางรูเปิดของไซนสัตลอดเวลา  

 4.5.  ช่วยในการเจริญเติบโตและปรับโครงสร้างของใบหนา้  

 . .  ทาํใหก้ะโหลกศีรษะเบาขึน และอยูใ่นสมดุลกบัร่างกาย  

 . .  อาจเป็นส่วนทีเหลืออยูข่องววิฒันาการมนุษยโ์ดยไม่มีความสาํคญัเลยก็ได ้ 

.  กลไกในการป้องกนัการติดเชือในไซนสั/โพรงอากาศขา้งจมูก  ประกอบดว้ย 

. .  รูจมูก (Nares) จะมีขนจมูกไวจ้บัผงธุลี (Particles) ขนาดใหญ่ ทีผา่นเขา้มา
ในจมูก  

. .  เยอืบุจมูกซึงจะสร้างนาํเมือก/มูก/สารคดัหลงัไวจ้บัผงธุลีขนาดเล็ก ขนาด
ประมาณ 5-10 ไมครอน (Micron) ไดดี้ แลว้ขนของเซลลข์น จะทาํหนา้ทีพดัโบกผงธุลีไปสู่โพรง
หลงัจมูก (Nasopharynx) ดว้ยอตัราเร็ว 6-7 มิลลิเมตรต่อวินาที เพือไม่ใหผ้งธุลีผา่นเขา้ไซนสัทางรู
เปิดติดต่อระหวา่งไซนสัและโพรงจมูก  



  

. .  สารคดัหลงัในจมูก ซึงจะมีเอนไซม ์เช่น Lysozyme ทีสามารถสลายเชือโรค
บางชนิดได ้มีสารภูมิตา้นทาน (Antibody) เช่น Secretory IgA , IgG ซึง สามารถยบัยงัการ
เจริญเติบโตของไวรัสบางชนิดได ้ 

 

5. ภาพถ่ายรังสีเอก็ซเรย์ทางการแพทย์ (Medical Radiography) 

รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ X-radiation) คือ รังสี หรือ แสงชนิดหนึงทีเราไม่สามารถ
มองเห็น ไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น เดียวกบัแสงสวา่งธรรมดา เอก็ซ์เรยนี์มีลกัษณะเป็นทงัคลืนและ
อนุภาค ของเแม่เหล็กไฟฟ้า ทีมีช่วงคลืนสันมาก ความยาวช่วงคลืนตงัแต่ 0.04-1000 องัสตรอม 
(Angstrom) (องัสตรอม คือ หน่วยวดัความยาวช่องคลืน 1 องัสตรอม (A) เท่ากบั 10-7 เซนติเมตร) 
หรือ อยูร่ะหวา่งรังสีแกมม่า กบัรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต คุณสมบติัของเอก็ซเรย ์คลา้ยคลึงกบัแสงสวา่ง
ธรรมดาเป็นส่วนใหญ่  แต่คุณสมบติัพิเศษ ของมนั คือ มีอาํนาจทะลุทะลวงผา่นวตัถุต่าง ๆ ไดม้าก
บา้งนอ้ยบา้ง ขึนอยูก่บั ความแน่นทึบ และนาํหนกัอะตอมของ วตัถุทีมนัผา่น นอกจากนนั ยงัทาํให้
เกิดการเปลียนแปลง ทงัทางเคมีชีวะและอืน ๆ อีกดว้ย  

 เป็นรังสีทีนํามาใช้ทางการแพทยเ์พือช่วยวินิจฉัยโรค จดัอยู่ในรังสีประเภทไอออน
ไนซ์/Ionizing radiation (ผลของรังสีจากการตรวจโรค) โดยนํามาถ่ายภาพอวยัวะต่างๆทีแพทย์
สงสัยว่าจะมีโรค ทาํให้แพทยม์องเห็นภาพอวยัวะนนัๆได ้ เครืองถ่ายภาพด้วยเอกซเรยนี์ เรียกว่า
เครืองเอกซเรย ์ เอกซเรยเ์ป็นการตรวจโรคทีใช้มานานแล้ว เริมตงัแต่การคน้พบรังสีชนิดนีในปี 
ค.ศ.1895 (พ .ศ. 2438) โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชือ Wilhelm Conrad Rontgen  โดยใช้มือของ
ภรรยาเขาเองเป็นแบบ  ดงันนับางประเทศจึงเรียกรังสีเอกซ์นีวา่ รังสีเรินเกน (Rontgen radiation)  

เมือเนือเยือไดรั้บรังสีเอกซ์ เนือเยือจะดูดซึมรังสีเอกซ์ไว ้และเมือเป็นการถ่ายภาพลง
บนแผน่ฟิล์ม (Film) จะส่งผลให้เกิดภาพบนแผน่ฟิล์มเป็นสี ดาํ เทาหรือขาว ขึนกบัความหนาแน่น
ของอะตอม (Atom) และชนิดของแร่ธาตุในแต่ละเนือเยือ ซึงเมือเนือเยือใดมีแคลเซียมสูง ภาพ
อวยัวะทีเห็นจากเอกซเรยจ์ะเป็นสีขาว เช่น กระดูก แต่ถ้าเนือเยือมีอากาศอยู ่ภาพจะเป็นสีดาํ เช่น 
ปอด และเมือเป็นเนือเยืออืนๆทีมีความหนาแน่นของแร่ธาตุผสมระหวา่งกระดูกกบัอากาศ ภาพก็จะ
เป็นสีเทาลดหลนักนั ทาํให้สามารถมองเห็นเนือเยือ/อวยัวะ(เซลล์ เนือเยือ อวยัวะ) ต่างๆไดท้งัใน
ภาวะปกติและในภาวะเกิดโรค แพทยจึ์งนาํมาใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้(พวงทอง ไกรพิบูลย์, 

) 



  

 
 

ภาพที  แสดงการทาํงานของเครืองเอกซเรยท์างการแพทย ์

ทีมา: การตรวจสอบโดยวธีิถ่ายภาพด้วยรังสี, accessed April 16, 2014, available from 

http://www .tint.or.th/application/apply-rt.html 

 

. การถ่ายภาพเอกซเรย์กะโหลกศีรษะ 

 ภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพเอกซเรยข์องส่วนอืนๆ
ของร่างกายเนืองมาจากกะโหลกศีรษะประกอบดว้ยกระดูกหลายชินสลบัซบัซอ้นแต่ละชินมีความ
หนาบางไม่เท่ากนั ภาพเอกซเรยที์ออกมาจึงมีลกัษณะของกระดูกบงักนัหรือบางอนัซอ้นกนัและ
กระดูกต่างๆมีความทึบต่อแสงรังสีต่างกนั ในการถ่ายภาพเอกซเรยข์องกะโหลกจึงตอ้งใชเ้ทคนิค
การถ่ายหลายๆท่าเช่น skull AP , PA , Lateral , Town’s ,Water’s ฯลฯ แลว้แต่แพทยต์อ้งการส่ง
ตรวจ เพือใหส้ามารถวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง(ขนิษฐา  ชูชาวนา, ) 

การทีจะให้ไดภ้าพเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะทีดีนนันกัรังสีเทคนิคตอ้งทาํการถ่ายภาพให้
ถูกตอ้งตามเทคนิคซึงประกอบดว้ยการจดัท่า(Position)การจดัการกบัเครืองเอกซเรย(์การกาํหนด
ปริมาณรังสีในการถ่ายเช่น (exposer facter) กระบวนการลา้งฟิลม์ (film processing) 

ส่วนประกอบเหล่านีมีความสาํคญัมากนกัรังสีเทคนิคตอ้งควบคุมอยา่งดี 

ในหลกัวิชาการภาพเอกซเรยก์ระโหลกศีรษะทีมีความเหมาะสมกบัการวนิิจฉยัและการ
รักษาโรคนัน    ภาพเอกซเรย์ต้องมีความคมชัด  (Sharpness Definition )คือ  ภาพต้องไม่มัว
(Blur) และมีเงา(penumbra) นอ้ยทีสุด มีคอนทราสตสู์ง(High contrast) คือ ภาพตอ้งมีความแตกต่าง
ของความดาํระหวา่งพืนทีต่างๆบนฟิล์มสูง     มีความดาํพอเหมาะ(Adequate Density )คือ ภาพตอ้ง



  

ไม่ดาํ หรือจางเกินไป  และ มีความบิดเบือนนอ้ยทีสุด(Minimum Distortion) คือ ภาพเอกซเรยต์อ้งมี
ภาพเหมือนจริง สิงทงัหมดทีกล่าวมาจะเริมตน้ทีการจดัท่า (Position) ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

.  การจัดท่า (Position) ในการถ่ายภาพเอกซเรย์กะโหลกศีรษะให้ได้ดีนันต้อง
คาํนึงถึงสิงต่างๆ ดงันี 

. .  รูปลักษณ์ของกะโหลกศีรษะแต่ละคน กะโหลกศีรษะของคนมีรูปร่าง
ต่างกันและมีหลายแบบ บางคนศีรษะแบน บางคนศีรษะกลม  บางคนแคบเข้าทางด้านข้างซึง
ลกัษณะทีต่างกนัเหล่านีทาํไห้ Structure ต่างๆภายในกะโหลกศีรษะไม่เหมือนกนั นอกจากนีบาง
คนศีรษะสองซีกยงัไม่เหมือนกนั  เช่นคางเบียวหรือจมูกคดไปดา้นใดดา้นหนึง 

. .  การจดัวางท่าของลาํตวัผูป่้วยทีมีผลกบัการวางศีรษะ การจดัท่าของลาํตวั
ของผูป่้วยนนัมีความสําคญัในการถ่ายภาพเอกซเรยข์องกะโหลกศีรษะการจดัท่าของลาํตวัผิดทาํให้
ผูป่้วยรู้สึกไม่สบายซึงมีผลให้ศีรษะเปลียนท่าเมือจดัเสร็จแลว้หรือบางครังเกิดภาพไหว(เมือผูป่้วย
นอนไม่สบาย)   ฉะนนัเมือจะจดัท่าของศีรษะจะตอ้งให้ความสําคญัต่อท่าของลาํตวัก่อนเพราะถา้
กลา้มเนือของลาํตวัเกร็งผูป่้วยจะไม่สามารถทาํศีรษะให้อยู่ในท่าทีจดัไวแ้ลว้ได ้ การจดัศีรษะตอ้ง
จัด ลํ า ตั ว ให้ อ ยู่ ก ล าง เตี ย ง   แ ล ะ   ต้ อ ง จัด ให้  เส้ น แ น ว  (  long  axis  )ข อ งก ร ะ ดู ก ค อ 
(cervical  vertebrae)  อยูที่ระดบัเดียวกนักบั foramen  magnum  เพือไม่ใหค้างยกขึนหรือตาํลง 

. .  รูปร่างผูป่้วยทีมีผลกบัการวางศีรษะ ผูป่้วยทีมีรูปร่างต่างๆกนั การจดัท่าของ
ลาํตวัจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นคนผอมตอ้งใช้หมอนเล็กๆหนุนหน้าอก  สําหรับคนอว้นมีปัญหา
มากกว่าคนผอมเพราะไหล่หนาและคอสัน บางทีอาจจาํเป็นตอ้งหนุนศีรษะขึนดว้ยฟองนาํที non-

opaque pad ซึงจะทาํใหเ้กิดปัญหาระยะของวตัถุ(O.F.D. ) ยาวออกภาพก็จะผดิจากความเป็นจริง  

กรณีผูป่้วยบาดเจ็บทีศีรษะการจดัท่าต่างๆมักจะพบปัญหาจากการไม่
ร่วมมือของผูป่้วย นกัรังสีเทคนิคตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญค่อนขา้งสูงเพือให้ท่าต่างๆถูกตอ้ง
แพทยอ่์านผลได ้เพราะกระดูกต่างๆในกะโหลกศีรษะมีหลายชินทีลกัษณะแตกต่างกนั มกัจะซ้อน
กนัจนไม่สามารถเห็นภาพต่างๆไดช้ดัเจน ยงิถา้ผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือใหก้น้หนา้ ใหเ้งยหนา้หรือ
อยู่นิงๆ จะจดัท่าถ่ายภาพลาํบากมาก นักรังสีเทคนิคต้องมีทกัษะในการถ่ายภาพอย่างสูงเพือให้
ภาพรังสีสําหรับแพทยอ่์านและวินิจฉัยโรคได้  เทคนิคพิเศษเช่น การถ่ายท่า skull AP และ lateral 

crosstable  ซึงในการถ่ายท่า AP ผูป่้วยทีไม่ให้ความร่วมมืออาจมีอาการทางสมองร่วมดว้ยในการจดั
ท่าจึงตอ้งใชค้วามชาํนาญและทกัษะสูงมากตอ้งใหบ้ริการทีรวดเร็วและไดถ้าพทีแพทยอ่์านผลได ้  

. .  วิธีการจดักะโหลกศีรษะ( skull  )ให้  median  sagittal  plane  ตังฉากกับ
เตียง  ให้วางมือของผู ้จ ัดท่าบนเตียง  ฝ่ามือตังฉากชิดศีรษะคนไข้ทังสองด้าน   กางนิวโป้ง



  

ออก  ปลายนิวโป้งแตะตรง  tragus  จดัศีรษะให้เอนไปมาจนนิวโป้งทงัสองขา้งกางออกจากฝ่ามือ
เท่าๆ  กนั 

สําหรับ routine ของ skull ควรใช้ท่า P.A. เพราะจดัให้ base  line ตงัฉาก
กบัฟิลม์ไดง่้ายแต่ถา้ผูป่้วยไม่อยูใ่นสภาพทีจะนอนควาํได ้ก็ใชท้่า A.P. และควรจะพยายามจดัท่าให้
ถูกตอ้ง โดยให้ผูป่้วยกม้หน้าจน orbitomeatal line หรือ radiographic  base line  ตงัฉากกบัเตียง ถา้
ผู ้ป่วยอกหรือไหล่หนามักจะก้มหน้าให้ base line ตังฉากไม่ได้จึงต้องใช้ฟองนําทีเป็น  non-

opaque pad หนุนศีรษะให้สูง หรือถ้าไม่ได้ต้องเอียง tube ให้central ray ขนานกบั  base  line  ถ้า
คนไขบ้งัคบัตวัของไม่ได้ก็จะใช้เทปยาวๆ คาดลูกคางและสองปลายแปะให้ติดกบัข้างเตียงเพือ
บงัคบัใหศี้รษะอยูนิ่งๆ 

การจดัท่า skull lateral ถา้เป็นผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน ผูป่้วยจะมาในสภาพ
นอนหงาย ในการจดัท่าต้อง   หนุนศีรษะและหัวไหล่ให้สูงขึน  2-3  นิว(ข้อควรระวงั พืนเตียง
เอกซเรยอ์าจจะไม่แบนราบตอ้งใส่ไมไ้ปไตศี้รษะเพราะทาํใหฟิ้ลม์ไม่ตงัฉากกบัแสงเอกซเรย ์ถา้พืน
เตียงเอียง  และเวลายกผูป่้วยตอ้งระวงัเรืองของกระดูกคอ  การเกิดอุบติัเหตุอาจมีพยาธิสภาพของ
กระดูกคอร่วมดว้ย) วางคาสเซตทีมีGrid ประกบอยู่(ระวงัGrid ไม่แนบคาสเซตและไม่ตงัฉากกบั
แสงเอกซเรย ์ทาํให้เกิด Grid cut off) ตงัชิดศีรษะ  และ shoot  แสงในแนว  horizontal  ตอ้งตงัฉาก
กบัฟิลม์ 

  . .  ตาํแหน่งทียืนของนักรังสีเทคนิคเวลาจัดท่ากะโหลกศีรษะ เมือจัดท่า
ผูป่้วย  นกัรังสีเทคนิคจะตอ้งยืนในตาํแหน่งทีจะดูส่วนทีจะถ่ายเห็นชดัเจนเช่น จะตอ้งยืนหัวเตียง
เมือจะถ่ายท่า PA หรือ AP เพือจะไดม้องเห็นเส้นกลางเตียง  และจดั sagittal plane ของศีรษะให้อยู่
กลางเตียงไดถู้กตอ้ง หรือเมือจดัท่า lateral ตอ้งยนืในตาํแหน่งทีจะมองเห็นหนา้ผูป่้วยไดเ้พือทีจะจดั 
interpupillary line ใหต้งัฉากกบัฟิลม์ 

  . .  การใช้ฟิล์มการถ่ายผูป่้วยปกติใส่ฟิล์มทีถาดของเตียงเอกซเรยม์กัจะพบว่า
ปัญหาคือภาพจะขยายเนืองจากกะโหลกศีรษะจะห่างฟิล์มมาก ทางทีดีควรใช้ Grid หรือ Grid  

cassettes  เพราะภาพจะใหร้ายละเอียดไดช้ดัเจนกวา่ 
  . .  ส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพในท่า(position) ต่างๆ ภาพเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะ
ถา้ถ่ายภาพไดดี้ตอ้งสามารถเห็นส่วนต่างๆดงัต่อไปนี 

. . .  Skull PA view  เทคนิคการถ่ายตอ้งสามารถเห็น petrous bone, 

frontal bone, frontal sinus, sagittal suture, sphenoid  wing, parietal foramen 

. . .  Skull Lateral view  เทคนิคการถ่ายตอ้งสามารถเห็น inner table, 

coronal suture, lambdoid  suture, sphenoid sinus, sellar turcica, clivus, pachionian granulation, 



  

internal occipial protuberance,  nasopharynx, dens, posterior rim of foramen magnum, vascular 

marking, floor of anterior cranial fossa 

 

.  ท่าทางต่างทีใชใ้นการถ่ายภาพเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะ 

. .  Inclined PA view (Caldwell)  

Caldwell's projection ลาํรังสีทาํมุม15o กบั orbitomeatal line ทางดา้นเทา้ 
Petrous ridges จะอยูบ่ริเวณขอบล่างของ orbits ทาํใหม้องเห็น orbits ไดช้ดัเจนยงิขึน lesser และ 
greater wings ของ sphenoid bone จะเห็นผา่นทาง orbit ดงัภาพที  

 

 
 

ภาพที 3 แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Caldwell view 

ทีมา: Approach to Differential Diagnosis in Musculoskeletal Imaging, accessed April 16, 

2014, available from http://www.reocities.com/omfsesan/facialfracture.htm 

 

6.2.2. PA view 0  

          ในท่า PA หนา้ผากของคนไขอ้ยูชิ่ดถาดฟิลม ์ชินกระดูกทีเห็นไดดี้ในท่านี
คือ ส่วนของ orbits, frontal bones และบางส่วนของ parietal และ occipital bones, Petrous ridges 



  

จะอยูบ่ริเวณขอบบนของ orbits และจะซอ้นกบั sphenoid ridges ทาํใหเ้ห็นส่วนต่างๆ ภายใน orbit 

ไม่ชดัเจน  
 

 
 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Posteroanterior view 

ทีมา: Normal Roentgenographic Anatomy of The Skull and Face, accessed April 16, 2014. 

Available from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4508/data/center.htm 

 

6.2.3. Lateral view  

          ในท่า lateral (รูปที 4) ผูป่้วยหนัดา้นขา้งของศีรษะชิดฟิลม์ ท่านีใชป้ระเมิน
กระดูก parietal bone, temporal bone และบางส่วนของ occipital bone ควรเช็คดูวา่ true lateral 

หรือไม่ ดว้ยการดูวา่ mandibular rami หรือ orbital roofs ทงัสองขา้งซอ้นกนั อาจ coned-down เพือ
ดู sellae 

 



  

 
 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Lateral view 

ทีมา: Approach to Differential Diagnosis in Musculoskeletal Imaging, accessed April 16, 

2014, available from http://www.reocities.com/omfsesan/facialfracture.htm 

 

6.2.4. Towne's view (half axial)  

Towne's projection ลาํรังสีทาํมุม 30o กบั orbitomeatal line ทางดา้นเทา้ใชดู้
กระดูก occipital จะเห็น dorsum sellae และ posterior clinoid processes ซอ้นอยู ่ใต ้foramen 

magnum  

 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Towne's view 

ทีมา: Normal Roentgenographic Anatomy of The Skull and Face, accessed April 16, 2014, 

available from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4508/data/center.htm 



  

6.2.5. Base view (submentovertex)  

  Base view, orbitomeatal line ขนานกบั film ลาํรังสีตกตงัฉากกบัฟิลม์ผา่น 

submental - vertex ใชดู้กระดูกของฐานกระโหลกและสามารถใชดู้ zygomatic arches ไดด้ว้ย ถา้
ถ่ายร่วมกบั lateral neck film ก็จะเป็น nasopharynx film 

 

 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Base view 

ทีมา: Normal Roentgenographic Anatomy of The Skull and Face, accessed April 16, 2014, 

available from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4508/data/center.htm 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.6. Water's view (Parietoacanthial projection)  

  ใชดู้ facial bones และ paranasal sinuses การถ่ายดู paranasal sinuses ใช ้
upright position และ coned-down views ใน Water's, inclined PA และ lateral 

 

 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Water's view 

ทีมา: Approach to Differential Diagnosis in Musculoskeletal Imaging, accessed April 16, 
2014, available from http://www.reocities.com/omfsesan/facialfracture.htm 

 

2.2.7. Stenver's view  

  Stenver's view วางศีรษะผูป่้วยให ้midsagittal plane ทาํมุม 45O กบั
แผน่ฟิลม์, infraorbitalmeatal ขนานกบั transverse axis ของแผน่ฟิลม์และลาํรังสีทาํมุม12O ทาง
ศีรษะ ใชดู้ petrous ridge ของ temporal bone, mastoid air cells และ internal acoustic canal    

 



  

 

ภาพที  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Stenver's view  

ทีมา: Normal Roentgenographic Anatomy of The Skull and Face, accessed April 16, 2014, 

available from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4508/data/center.htm 

 

2.2.8. Law's view  

Law's view วางศีรษะผูป่้วยให ้infraorbitalmeatal ขนานกบัแผน่ฟิลม์, 

midsagittal plane ทาํมุม 15O และลาํรังสีทาํมุม15O ไปทางเทา้ ใชดู้ mastoid process จะเห็น internal 

และ external auditory meatus ซอ้นกนั 

 

 

ภาพที 2  แสดงส่วนต่างๆทีไดจ้ากภาพเอกซเรยใ์นท่า Law's view  

ทีมา: Normal Roentgenographic Anatomy of The Skull and Face, accessed April 16, 2014, 

available from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4508/data/center.htm 



  

. งานวจัิยทีเกียวข้องในต่างประเทศ 

ง า น วิ จั ย  Camargo, JR., แ ล ะ ค ณ ะ ( Camargo, JR., et al., 2008) เ ป็ น ก า ร ห า
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัขนาดพืนทีของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัส ในประชากรบราซิล  
พวกเขาใชต้วัอยา่งประชากรในบราซิล เป็นเพศชายและเพศหญิงอยา่งละ  รายทีมีอาย ุ  ปีขึนไป 
โดยวดัขนาดความกวา้ง ความสูง และพืนทีของฟรอนทลัไซนัสทงัสองขา้งจากภาพถ่ายเอกซเรย์
ศีรษะของกลุ่มตวัอยา่ง และพบวา่ค่า Concordance index = 79.7% โดยใชส้มการการถดถอยในการ
พยากรณ์เพศของบุคคลจากการค่าขนาดความสูง, ความกวา้งและขนาดพืนทีของฟรอนทลั ไซนสั 
และเมือนําสมการมาทดลองใช้กับกรณีศึกษาพบว่า ผลการพยากรณ์ทีผิดพลาดเป็น % ซึง
ใกลเ้คียงกบัค่าความแม่นยาํในการพยากรณ์ทีคาํนวณได ้

Megha Goyal BDS, MDS Assistant Professor a,c และคณะ (Megha Goyal BDS, et 

al., 2013) โดยพวกเขาใช้ตวัอย่างประชากรเป็นชนดงัเดิมในประเทศอินเดีย แบ่งเป็นเพศชายและ
เพศหญิงอยา่งละ  รายทีมีอายุ  -  ปี ไดท้าํการวิจยัเรืองการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบั
จาํนวนรอยหยกัของขอบบนของฟรอนทลั ไซนสั และเส้นแบ่งรอยหยกัทงัหมดของโพรงอากาศฟ
รอนทลั ไซนสัทงัฝังซ้ายและฝังขวา ในประชากรอินเดีย โดยใชส้มการการถดถอยในการพยากรณ์
เพศของบุคคล และพบวา่สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง % ในเพศชาย และ % ในเพศหญิง และ
ถา้คิดรวมกนัจะสามารถพยากรณ์เพศไดถู้กตอ้งที % 
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บทที 3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัเรือง การศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนสูงและเพศกบัขนาดของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทยเป็นการวิจยัเชิงการทดลอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพือหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนสูงและเพศกบัขนาดของโพรงอากาศ ฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทย 
เพือหาแนวทางและสร้างสมการทีสามารถนาํไปใช้ในการพยากรณ์เพศและการประมาณส่วนสูง
ของมนุษยไ์ด้โดยใช้เพียงขนาดของกระดูก Frontal Sinus ใช้วิธีการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งขนาดอา้งอิง  ตาํแหน่งทีไดม้าจากการวดัขนาดของฟรอนทลั ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีทาง
การแพทยข์องกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา ณ.โรงพยาบาลตาํรวจและมีคุณสมบติั
ครบถว้นสมบูรณ์ตรงตามทีผูว้จิยักาํหนด เปรียบเทียบกบัเพศและส่วนสูง   

 ขณะทีทาํการวดัขนาดอา้งอิงต่างๆของฟรอนทลั ไซนสั ไดก้าํหนดระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งโดย
เก็บจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์บริเวณกะโหลกศีรษะของผู ้ป่วยทีเข้ารับการรักษา  ณ .
โรงพยาบาลตาํรวจและรับการถ่ายภาพรังสีเอกซเรยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะในช่วงเวลาตงัแต่เดือน
พฤศจิกายน   –  มีนาคม  พบวา่มีผูป่้วยทีเขา้รับการเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะทงัสินจาํนวน 

 ราย  แต่เนืองจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยบ์างรายมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตรงตามทีผูว้ิจยั
กาํหนด กล่าวคือ ไม่มีฟรอนทลั ไซนสัจาํนวน  ราย, มีฟรอนทลั ไซนสัขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้ง
เดียวจาํนวน  ราย, อายตุาํกวา่  ปี จาํนวน  ราย และฟรอนทลั ไซนสัมีขนาดเล็ก และอยูต่าํกวา่
เส้นอา้งอิงพืนฐาน(Base line : A-line)จาํนวน  ราย จึงทาํการคดักลุ่มเหล่านีออก และไดท้าํการ
เก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีมีคุณสมบติัครบถ้วนตรงตามทีผูว้ิจยักาํหนดภาพมาได้ทงัหมด
จาํนวน  ราย  แบ่งเป็นเพศชาย   ราย  และเพศหญิง  ราย โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการ
วจิยั ดงันี  
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

 3. เครืองมือในการศึกษาวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 6. การทาํการทดสอบสมการสาํหรับกรณีศึกษา (Blind Test) 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายได้แก่ ภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทย์

บริเวณกะโหลกศีรษะทีถ่ายดว้ยเทคนิค PA Skull (Caldwell technique) ของผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา 
ณ.โรงพยาบาลตาํรวจในช่วงเวลาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  –  มีนาคม  โดยกลุ่มตวัอย่าง
ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีผูว้ิจยักาํหนด กล่าวคือ เป็นภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องผูป่้วยทีมี
คุณสมบติั ดงันี เป็นบุคคลเชือชาติไทย, มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึนไป(ณ.วนัทีทาํการถ่ายภาพรังสี
ทางการแพทย)์,ไม่เคยมีประวติัประสบอุบติัเหตุหรือไดรั้บการผ่าตดัทีทาํให้เกิดความเสียหายต่อ
กะโหลกศีรษะบริเวณหน้าผาก,เป็นบุคคลทีมีรูปแบบของ frontal sinus แบบ Bilateral คือมีครบทงั
ฝังซา้ยและขวา และมีพืนทีอยูเ่หนือเส้นสมมุติทีลากผา่นจุดสูงสุดของเส้นขอบบนของกระดูกเบา้ตา
เท่านัน,การถ่ายภาพรังสีต้องทาํการถ่ายด้วยเทคนิค PA Skull (Caldwell technique) ด้วยเทคนิค, 
ระยะห่างและมุมทีใชถ่้ายแบบเดียวกนัในทุกๆราย  
 ผูว้ิจยัเลือกศึกษากลุ่มประชากรดงักล่าวเนืองจากในประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานใดที
ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพถ่ายรังสีเอกซเรยข์องบริเวณโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ที
สามารถนาํมาคาํนวณอา้งอิงขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะ
ภาพถ่ายรังสีเอกซเรยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะของผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา ณ.โรงพยาบาลตาํรวจใน
ช่วงเวลาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน   –  มีนาคม  โดยตอ้งมีคุณสมบติัครบถ้วนตรงตามที
ผูว้ิจยักาํหนด กล่าวคือ ตอ้งมีเชือชาติไทย  มีรูปแบบของ frontal sinus แบบ Bilateral เท่านนั  เป็นผู ้
ทีไม่เคยมีประวติัประสบอุบติัเหตุหรือไดรั้บการผ่าตดัทีทาํให้เกิดความเสียหายต่อกะโหลกศีรษะ
บริเวณหนา้ผาก  และตอ้งมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ขึนไป(ณ.วนัทีทาํการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย)์ ทงันี
เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัจะเจริญและพฒันาเต็มทีเมือ
อายปุระมาณ 20 ปี และจะคงสภาพเช่นนนัตลอดชีวติ 
 
 2. วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยทาํการชีแจงวตัถุประสงค ์ขนัตอนและรายละเอียดของการวิจยัเพือขอความร่วมมือ
และการประสานงานในการเก็บตวัอยา่งอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมจากเจา้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้งภายในแผนก
รังสีวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ  กล่าวคือ ผูว้ิจ ัยได้ทําการกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากร
เป้าหมายซึงเป็นผูป่้วยทีเขา้รับถ่ายภาพรังสีเอกซเรยท์างการแพทยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะ และตอ้ง
เป็นผูที้มีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี ) เป็นบุคคลเชือชาติไทยทีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึนไป, ไม่เคยมี
ประวติัประสบอุบัติเหตุหรือได้รับการผ่าตัดบริเวณกะโหลกศีรษะ, ต้องมีfrontal sinus แบบ 
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Bilateral คือมีครบทงัฝังซ้ายและฝังขวา และไดรั้บการถ่ายภาพรังสีเอกซเรยบ์ริเวณกะโหลกศีรษะ
ด้วยเทคนิค PA Skull หรือ Caldwell technique ตามมาตรฐานทางรังสีวิทยา(มีระยะห่างระหว่าง
หลอดจ่ายรังสีกบัเตียงทีผูป่้วยนอน = 100 เซนติเมตร และกาํหนดความเขม้ของรังสีที  KVP) ซึง
จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่มีผูป่้วยทีเขา้รับการเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะทงัสินจาํนวน  ราย  แต่
เนืองจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์บางรายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตรงตามทีผูว้ิจยักําหนด 
กล่าวคือ )ไม่มีฟรอนทลั ไซนสัจาํนวน  ราย ) มีฟรอนทลั ไซนสัขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้งเดียว
จาํนวน  ราย )อายุตาํกวา่  ปี จาํนวน  ราย )ฟรอนทลั ไซนสัมีขนาดเล็ก และอยูต่าํกวา่เส้น
อา้งอิงพืนฐาน(Base line : A-line)จาํนวน  ราย จึงทาํการคดักลุ่มเหล่านีออก และได้ทาํการเก็บ
ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามทีผูว้จิยักาํหนดไวม้าไดท้งัหมดจาํนวน  
ราย  แบ่งเป็นเพศชาย    ราย  และเพศหญิง   ราย และผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดหมายเลขใหก้บัแต่
ละหน่วยของประชากรเริมตงัแต่เลข  เรือยไป และทาํเช่นเดียวกนัทงัในกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศ
หญิง 
 การทดสอบสมการทีไดก้บักรณีศึกษา(Blind test) เมือทาํการวดัขนาดอา้งอิงต่างๆของ 
ฟรอนทลั  ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทยแ์ละบนัทึกขอ้มูลต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง
มาครบแลว้ ผูว้ิจยัจะทาํการคดัตวัอยา่งออกส่วนหนึงแยกไวส้ําหรับทาํ Blind test โดยใชว้ิธีการสุ่ม
แบบเป็นระบบ (Systemic sampling) โดยทงั  กลุ่มเพศนนัผูว้ิจยัจะทาํการเลือกหน่วยตวัอยา่งทุกๆ 

 หน่วย และหน่วยตวัอยา่งแรกทีเลือกไดคื้อหน่วยที  ทาํให้ตวัอยา่งทีจะถูกเลือกต่อไปคือ , , 
...ฯลฯ ไปจนครบ  ราย/ต่อกลุ่มเพศตามทีต้องการ ซึงจะทาํให้ได้กลุ่มตวัอย่างแยกเก็บไว้

จาํนวน  ราย แบ่งเป็นเพศชาย  รายและเพศหญิง  ราย เพือทีจะนาํมาเขา้สมการทีหามาไดเ้พือ
ทดสอบความแม่นยาํและความสามารถทีจะนาํสมการไปใชเ้พือพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูง
ต่อไปในอนาคต 
 

3. เครืองมือในการศึกษาวจัิย 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ประกอบไปดว้ย 
3.1 เครืองมือทีใชใ้นการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย ์

. .  เครืองเอกซเรยท์วัไปแบบ Ceiling ยีห้อ SHIMADZU รุ่น RADSPEED MC   
ซึงตงัค่าพลงังานทีปล่อยรังสีไวที้ 80 KVP. 

. .  เสือสาํหรับป้องกนัรังสีเอกซ์ 
3.2 เครืองมือสําหรับใชว้ดัขนาดความกวา้ง, ความยาวและมุมต่างๆทีวดัไดจ้ากภาพถ่าย

รังสีเอกซเรย ์
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. .  ระบบบริหารจดัการจดัเก็บและรับส่งภาพทางการแพทยใ์นรูปแบบดิจิตอล 
หรือระบบ PACS ของบริษทั Philips รุ่น IntelliSpacs PACS DCX Viewer R3.1 

. .  แบบบนัทึกผลการวดั 
 
ตารางที  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูลการวดัขนาดอา้งอิงทงั  ตาํแหน่งของกลุ่มตวัอยา่ง 
ลาํดบัที เลขประจาํตวั

ผูป่้วย 
อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

        
        
        
        
        

  
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 การถ่ายภาพรังสีทางการแพทยข์องโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั มีขอ้กาํหนดและ
ขนัตอนต่างๆ ดงันี 

4.1.  เสียบปลักไฟของเครืองถ่ายภาพด้วยรังสี  X-rays ยีห้อ SHIMADZU รุ่น 
RADSPEED MC ซึงตงัค่าพลงังานทีปล่อยรังสีไวที้  KVP.  

4.1.  เจา้หนา้ทีผูท้าํการถ่ายภาพรังสีทางการแพทยส์วมถุงมือยาง สวมเสือป้องกนั
รังสี  

4.1.  จดัท่าทางของผูป่้วยให้อยูใ่นท่าทีสุขสบาย นอนหงายราบ หน้าตรง การจดั
ศีรษะต้องจดัลาํตวัให้อยู่กลางเตียงและตอ้งจดัให้เส้นแนว (long axis) ของกระดูกคออยู่ทีระดับ
เดียวกนักบั foramen magnum เพือไม่ให้คางยกขึนหรือตาํลง สําหรับการจดัแนวลาํตวัถ้าเป็นคน
ผอมตอ้งใช้หมอนเล็กๆหนุนหน้าอก สําหรับคนอว้นมีปัญหามากกวา่คนผอมเพราะไหล่หนาและ
คอสันบางทีอาจจาํเป็นตอ้งหนุนศีรษะขึนดว้ยฟองนาํตามมาตรฐานวชิาชีพของนกัรังสีวทิยา 

4.1.  เลือนแท่นแหล่งกาํเนิดสัญญาณให้จุดกึงกลางของแท่นมาอยูเ่หนือศีรษะของ
กลุ่มตัวอย่างตรงตําแหน่งกึงกลางระหว่างคิว มีระยะห่างระหว่างแหล่งกําเนิดสัญญาณและ
แผน่ฟิลม์เท่ากบั  เซนติเมตร 

4.1.  ทาํการถ่ายภาพดว้ยรังสีเอกซเรย ์
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4.1.  ตรวจสอบความคมชัดและความสมบูรณ์ของภาพบนจอคอมพิวเตอร์ หาก
ภาพทีไดไ้ม่คมชดัหรือมองเห็นรูปร่างและขอบเขตของโพรงอากาศ 
ฟรอนทลั ไซนสัไม่ชดัเจนใหท้าํการถ่ายภาพรังสีอีกครังตามขนัตอนที 4.1.4 – 4.1.6 

. .  นกัรังสีวทิยาทาํการจดัเก็บภาพถ่ายรังสีทีไดใ้นรูปแบบไฟล์ภาพลงในระบบ 
PACS (Picture Archives and Communication System) ซึงเป็นระบบทีใชเ้พือการบริหารและจดัเก็บ
ขอ้มูลภาพทางการแพทย์ซึงเป็นระบบดิจิตอลทีมีฟังก์ชนัต่างๆในการจดัการภาพ เช่น การโฟกสั 
การปรับแสงและความคมชัด การวดัขนาด(มีความละเอียดในหน่วยการวดัเป็นมิลลิเมตรและมี
ทศนิยมถึง  ตาํแหน่ง) การวดัองศา เป็นตน้ 

4.1.8 ทาํการจดบนัทึกรายละเอียดส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น ชือ นามสกุล 
วนัเดือนปีเกิด อายุ เพศ เชือชาติ วนัเดือนปีทีทาํการถ่ายภาพรังสีลงในแบบบนัทึกประวติัส่วนตวัที
ไดจ้ดัทาํขึนเฉพาะสาํรับงานวจิยันี 

4.  ทาํการวดัขนาดความกวา้งและความยาวของฟรอนทลั ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยอา้งอิงการวดัแบบผสมผสานของ Camargo, JR., Daruge, E., Prado, FB. และคณะ
(Camargo, JR., Daruge, E., ) โดยใชว้ิธีการวดัดว้ยระบบดิจิตอลของระบบ PACS และใชก้าร
กาํหนดจุดอา้งอิงและเส้นอา้งอิงในการวดัขอบเขตของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสเพือให้เกิด
ความถูกตอ้งและแม่นยาํในการวดัและไดข้อ้มูลทีถูกตอ้ง ทาํการกาํหนดจุดอา้งอิงและเส้นอา้งอิง
ตามบริเวณส่วนต่างๆของกระดูกเบา้ตา (Orbit bone) และเส้นขอบของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั
(Frontal sinus) ดงันี 

4.2.1 เส้นอา้งอิงพืนฐาน (Base line: A-line) หมายถึง เส้นตรงทีลากสัมผสักบัเส้น
ขอบด้านในของจุดทีสูงทีสุดของกระดูกเบ้าตาด้านบน (Superior border of the orbit bone) ทงั 2 
ขา้งในแนวแกน X 

4.2.2 เส้นอา้งอิงด้านขา้ง (Lateral line: E-line, D-line) หมายถึง เส้นตรง 2 เส้นที
ลากตงัฉากกบัเส้นอา้งอิงพืนฐานและอยูต่รงตาํแหน่งขอบนอกสุดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั 
(Frontal sinus) ทงัฝังซา้ยและฝังขวา 

4.2.3 เส้นแนวแกน x (x- axis) หมายถึง เส้นตรงทีลากสัมผสักบัเส้นขอบดา้นใน
สุดของกระดูกเบา้ตาฝังซ้าย (Inferior border of the left orbit bone) ไปสัมผสัเส้นขอบด้านในสุด
ของกระดูกเบา้ตาฝังขวา (Inferior border of the right orbit bone) ในแนวแกน X 

4.2.4 เส้นแนวแกน  y (y- axis) หมายถึง เส้นตรงทีลากตังฉากและแบ่งครึง
เส้นแนวแกน x (x- axis) 
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ภาพที 2  แสดงเส้นอา้งอิงต่างๆและการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั 

4.2.5 ความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา(Right Frontal sinus height: 
B-line) หมายถึง ระยะการวดัความสูงของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวาจากเส้นอา้งอิงพืนฐาน(Base line)
ไปยงัจุดทีสูงทีสุดของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา  โดยเส้นนีตอ้งลากตงัฉากกบัเส้นอา้งอิงพืนฐานเสมอ 

                                

ภาพที 2   แสดงเส้นอา้งอิงและการวดัขนาดความสูงของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา 

Y -axis 

X -axis 

A- Line 

D- Line E- Line 

B- Line 
C- Line 

G- Line F- Line 

B- Line 

90  
A- Line 
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4.2.6 ความกวา้งของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัสฝังขวา(Right Frontal sinus 
width: F-line) หมายถึง ระยะการวดัความกวา้งของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวาจากเส้นอา้งอิงดา้นขา้ง
ขวา (Right Lateral line)ไปยงัจุดทีกวา้งทีสุดของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา 

                         

ภาพที 2   แสดงเส้นอา้งอิงและการวดัขนาดความกวา้งของฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา 

 4.2.7 ความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังซ้าย(Left Frontal sinus height: C-line) 
หมายถึง ระยะการวดัความสูงของฟรอนทลั ไซนสัฝังซ้ายจากเส้นอา้งอิงพืนฐาน (Base line)]ไปยงั
จุดทีสูงทีสุดของฟรอนทลั ไซนสัฝังซา้ย โดยเส้นนีตอ้งลากตงัฉากกบัเส้นอา้งอิงพืนฐานเสมอ 

                                 
ภาพที 2   แสดงเส้นอา้งอิงและการวดัขนาดความสูงของฟรอนทลั ไซนสัฝังซา้ย 

F- Line 

90  90  

D- Line 
E- Line 

A- Line 

C - Line 

90  

A- Line 
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4.2.8 ความกว้างของโพรงอากาศฟรอนทัล  ไซนัสฝังซ้าย(Left Frontal sinus 
width: G-line) หมายถึง ระยะการวดัความกวา้งของฟรอนทลั ไซนสัฝังซ้ายจากเส้นอา้งอิงดา้นขา้ง
ซา้ย (Left Lateral line)ไปยงัจุดทีกวา้งทีสุดของฟรอนทลั ไซนสัฝังซา้ย 

                            

ภาพที 2   แสดงเส้นอา้งอิงและการวดัขนาดความกวา้งของฟรอนทลั ไซนสัฝังซา้ย 

4.  ทาํการเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างของกลุ่มตวัอยา่งลงในแบบบนัทึก ไดแ้ก่ ชือ นามสกุล 
อาย ุเพศ เลขประจาํตวัผูป่้วย ส่วนสูง และขนาดอา้งอิงต่างๆของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

.  วธีิการวดัโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั 
วิธีการวดัขนาดโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสประกอบไปดว้ยการวดัความกวา้ง  

และความยาว ทงั  ชุด ดงันี 
. .  การวดัความกวา้งของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัสฝังซ้าย (Left Frontal 

sinus width: G-line)  
. .  การวดัความกวา้งของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสฝังขวา (Right Frontal 

sinus width: F-line)  
. .  การวดัความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังซ้าย (Left Frontal sinus 

height: C-line)  
. .  การวดัความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา (Right Frontal sinus 

height: B-line) 
ทาํการวดัและเก็บรวบรวมขอ้มูลการวดัทงั  รูปแบบ  บนภาพถ่ายเอกซเรยข์อง 

ฟรอนทลั ไซนสัของกลุ่มตวัอยา่งทีมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามทีผูว้จิยักาํหนดจนครบ 5  ราย 

G- Line 

E- Line D- Line 

90  
90  

A- Line 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติทีผูว้ิจยัใช้ในการศึกษาวิจยัในครังนี ได้แก่ Logistic Regression สําหรับการหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดอา้งอิงกบัเพศ, Linear Regression สําหรับการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขนาดอา้งอิงกบัความสูงของประชากร โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 17.0 
เพือเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสจากภาพถ่าย
เอกซเรยก์ะโหลกศีรษะของกลุ่มตวัอยา่งทงั 136 รายเปรียบเทียบกบัเพศและส่วนสูงของประชากร 

 
6. การทาํการทดสอบสมการสําหรับกรณีศึกษา (Blind Test) 

หลังจากทีได้สมการออกมาจากการคาํนวณทางสถิติ ผูว้ิจ ัยได้นําข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างทีคัดแยกไว้ตังแต่แรกสําหรับทํา Blind test ด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ  (Systemic 
sampling) จาํนวนทงัสิน  ราย แบ่งเป็นเพศชาย  ราย และเพศหญิง  ราย มาเขา้สมการเพือ
ทดสอบความแม่นยาํและความสามารถทีจะนาํสมการไปใชเ้พือพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูง 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจยัเรืองการศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและส่วนสูงกบัขนาดของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทยเป็นการวิจยัเชิงการทดลอง(Experimental research)  
ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือค่าการวดัขนาดอา้งอิงทงั  ตาํแหน่งของ 
ฟรอนทลั ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทย ์(X-ray Radiography) ประกอบดว้ย ความสูงของ
โพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัสฝังขวา(Right Frontal sinus height: B-line), ความกวา้งของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา(Right Frontal sinus width: F-line)   ความสูงของโพรงอากาศ 
ฟรอนทลั ไซนสัฝังซา้ย(Left Frontal sinus height: C-line)  และความกวา้งของโพรงอากาศ 
ฟรอนทัล ไซนัสฝังซ้าย(Left Frontal sinus width: G-line)  โดยได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บ
ตวัอยา่งโดยเก็บจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา ณ.โรงพยาบาลตาํรวจ
และรับการถ่ายภาพรังสีในช่วงเวลาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  – มีนาคม  พบวา่มีผูป่้วยทีเขา้
รับการเอกซเรยก์ะโหลกศีรษะทงัสินจาํนวน  ราย  แต่เนืองจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยบ์าง
รายมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตรงตามทีผูว้ิจยักาํหนด กล่าวคือ ไม่มีฟรอนทลั ไซนสัจาํนวน  ราย, 
มีฟรอนทลั ไซนสัขา้งใดขา้งหนึงเพียงขา้งเดียวจาํนวน  ราย, อายุตาํกว่า  ปี จาํนวน  ราย, 
ฟรอนทลั ไซนสัมีขนาดเล็กและอยูต่าํกวา่เส้นอา้งอิงพืนฐาน(Base line : A-line)จาํนวน  ราย จึง
ทาํการคดักลุ่มเหล่านีออก และไดท้าํการเก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีมีคุณสมบติัครบถว้นตรง
ตามทีผูว้ิจยักาํหนดไวม้าไดท้งัหมดจาํนวน  ราย  แบ่งเป็นเพศชาย    ราย  และเพศหญิง   
ราย เพือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและส่วนสูงกบัขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัที
วดัจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทย ์ในประชากรไทย  นาํขอ้มูลต่างๆทีไดม้าวิเคราะห์โดยผูว้จิยัไดใ้ช้
สถิติ ไดแ้ก่ Logistic  Regression สําหรับการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดอา้งอิงกบัเพศ , Linear  
Regression สําหรับการหาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดอา้งอิงกบัเพศ  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows version 17.0 เพือเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของโพรงอากาศฟ
รอนทลั ไซนัสจากภาพถ่ายเอกซเรย์กะโหลกศีรษะของกลุ่มตวัอย่างทงั 136 ราย แล้วนําเสนอ
ผลการวจิยัตามลาํดบัดงันี 
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1. ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดอา้งอิง  ตาํแหน่งทีได้มาจากการวดัขนาดความกวา้ง
และความสูงของฟรอนทลั ไซนัส ทงัฝังซ้ายและฝังขวาจากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพือเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์กบัเพศและส่วนสูง 

2. การหาสมการถดถอยทีจะสามารถนาํมาใชใ้นการพยากรณ์เพศ และสมการถดถอยที
จะสามารถนาํมาใชใ้นการประมาณส่วนสูงของประชากรในประเทศไทย 
 
1.ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลโดยรวมจาํแนกตามเพศ 

ขอ้มูล เพศชาย (n=69) เพศหญิง (n=67) 

MEAN S.D. MEAN S.D. 

อาย ุ 44.19 18.992 45.37 17.728 
ส่วนสูง 168.86 6.873 155.33 5.052 

Right Frontal sinus height:  
B-line 

21.26 6.918 12.61 5.684 

Right Frontal sinus width:  
F-line 

36.77 10.770 26.87 9.111 

Left Frontal sinus height : 
 C-line 

22.27 8.066 15.55 5.904 

Left Frontal sinus width:  
G-line 

40.08 11.396 31.53 8.831 

 
จากตารางที 2 พบว่า ในกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีรายละเอียด ดงันี 1. อายุโดยเฉลียคือ 

. 9 ปี, 2. ส่วนสูงโดยเฉลีย 8.86 เซนติเมตร, 3. ค่า B-line โดยเฉลีย 1.26 มิลลิเมตร และ ค่า F-
line โดยเฉลีย .77 มิลลิเมตร และ . ค่า C-line โดยเฉลีย 2.27 มิลลิเมตร และ ค่า G-line โดย
เฉลีย 40.08 มิลลิเมตร 

ในกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีรายละเอียด ดงันี . อายุโดยเฉลียคือ 5.37 ปี, 2. ส่วนสูง
โดยเฉลีย .33 เซนติเมตร, 3. ค่า B-line โดยเฉลีย 2.61 มิลลิเมตร และ F-line โดยเฉลีย 6.87 
มิลลิเมตร และ . ค่า C-line โดยเฉลีย 5.55 มิลลิเมตร และ ค่า G-line โดยเฉลีย 1.53 มิลลิเมตร 
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. การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของประชากรกบัขนาดความกว้างและความสูงของ 
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสในกะโหลกศีรษะมนุษย์ 

ตารางที 3 ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยโลจีสติกระหว่างเพศกบัขนาดความ
กวา้งและความสูง ของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั 
ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Right Frontal sinus height:  
B-line 

-0.230 0.066 12.13 1.00 0.000* 0.79 

Right Frontal sinus width:  
F-line 

-0.002 0.034 0.00 1.00 0.963 1.00 

Left Frontal sinus height : 
 C-line 

0.026 0.058 0.21 1.00 0.648 1.03 

Left Frontal sinus width:  
G-line 

-0.092 0.037 6.19 1.00 0.013* 0.91 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .  
 

จากตารางที .  พบวา่ ไดส้มการการถดถอยดงันี 
Logit(Y) = 6.585 – 0.230(Rt.สูง) – 0.002(Rt.กวา้ง) + 0.026(Lt.สูง) – 0.092(Lt.กวา้ง) 
ดงันนั  

 
 เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิถดถอยของตวัแปรทีมีนยัสําคญัหรือมีความสําคญัทีอยู่ตวั
แบบ พบวา่มีอยู ่  ตวัแปรทีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิถดถอยของตวัแปร Rt.สูง =  -0.230 
ซึงมีค่า sig. = 0.000 < 0.05 และค่าสัมประสิทธิถดถอยของตวัแปร  Lt.กวา้ง = -0.092  ซึงมีค่า sig = 
0.013 < 0.05 และสามารถทาํนายเพศจากสมการถดถอยเมือกาํหนด Y=1 เป็นหญิง โดยเมือผลลพัธ์
ของสมการมากกว่า .  ถือว่าเป็นเพศหญิงดงันันผูว้ิจยัจึงจะทาํการลดรูปของสมการโลจิสติกได้
ดงันี 
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ตารางที   ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยโลจีสติกระหว่างเพศกบัขนาดความ
กวา้งและความสูง ของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัแบบลดรูป (Reduced Model) 

ตวัแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Right Frontal sinus 
height: 
B-line 

-0.223 0.044 25.86 1 0.000* 0.800107 

Left Frontal sinus width: 
G-line 

-0.079 0.025 9.89 1 0.002* 0.92381 

Constant 6.474 1.247 26.94 1 0.000* 647.893 

*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .  
จากตารางที  พบวา่ ไดส้มการการถดถอยแบบลดรูปดงันี 
Logit (Y1) =  6.474 – 0.223(Rt.สูง) – 0.079(Lt.กวา้ง)   
ดงันนั  

 
การเปรียบเทียบตวัแบบลดรูป (Reduced model) กบัตวัแบบเตม็รูป (Full model) เพือ

หาตวัแบบทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลมากทีสุดโดยทีใชจ้าํนวนตวัแปรอิสระทีนอ้ยทีสุด โดยทาํการ
เปรียบเทียบโดยใชค้่า Likelihood ratio test 

G = [-2log likelihood (Reduced model)] – [-2log likelihood (Full model)] 
 

ถา้ค่า P[ 2 (df ของ Full model – df ของ Reduced model) > G] > 0.05 แสดงวา่ 
Reduced  Model ดีเท่าๆ กบั Full Model  

ผลการวิเคราะห์ ได้ค่า G = 123.852 – 123.633 = 0.219 ซึงค่า P[ 2 ( - ) > 0.219] = 
0.896 มีค่ามากกว่า .  แสดงวา่ตวัแบบลดรูปดีเท่าๆกบัตวัแบบเต็มรูป ดงันนัสมการถดถอยโลจี
สติกระหวา่งเพศและขนาดพืนทีของโพรงอากาศฟรอนทลัทีเหมาะสมคือ  

Logit (Y)  =  6.474 – 0.223(Rt.สูง) – 0.079(Lt.กวา้ง) 
ดงันนัสูตรในการพยากรณ์เพศ คือ 
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โดยตวัแบบทีมี Rt.สูง และ Lt. กวา้ง เป็นตวัแปรอิสระนัน สามารถจาํแนกกลุ่มได้

ถูกตอ้ง 76.5% และเมือทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบโดยใช้ตาราง Homer and Lemeshow 
พบวา่ค่าไคส-แควร์ มีค่า 4.372 ค่า sig. = 0.822 > 0.05 สามารถสรุปไดว้า่ Model มีความเหมาะสมดี
แลว้ 
 

. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงและขนาดความกว้างและความสูงของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนัสในกะโหลกศีรษะมนุษย์ 
ตารางที   ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยเชิงเส้นระหวา่งส่วนสูงกบัขนาดความ

กวา้งและความสูง ของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัในเพศชาย 
ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
Right Frontal sinus height:  

B-line 
0.174 0.190 0.175 0.917 0.362 

Right Frontal sinus width:  
F-line 

0.013 0.109 0.021 0.122 0.903 

Left Frontal sinus height : 
 C-line 

0.235 0.184 0.276 1.274 0.207 

Left Frontal sinus width:  
G-line 

-0.125 0.117 -0.208 -1.070 0.289 

ค่าคงที .  ; SE = + 6.708 
R = 0.322 R2 = 0.104 ; F = 1.849 ; sig. = 0.130 

*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .  
 

จากตารางที  พบวา่ ตวัแปรทงั  ตวั มีระดบัความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศชายใน
ระดับค่อนข้างน้อย โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .322 และสามารถพยากรณ์
ส่วนสูงของเพศชายไดร้้อยละ .  สมการทีมีตวัแปรทงั  ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศ
ชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิถดถอยของตวัแปรทีมีนยัสําคญัหรือมีความสําคญัทีอยูต่วั
แบบ พบว่า ไม่มีตวัแปรไหนเลยทีมีนยัสําคญัหรือมีความสําคญัทีอยูใ่นตวัแบบ ดงันนัผูว้ิจยัจึงทาํ
การเลือกวเิคราะห์เฉพาะบางตวัแปรเท่านนัโดยใชว้ธีิการ Stepwise 

 
ตารางที   ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยเชิงเส้นระหวา่งส่วนสูงและขนาด 

ความกวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัในเพศชายแบบลดรูป 
(Reduced Model) 
ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
Right Frontal sinus height: 

B-line 
0.282 0.116 0.284 2.424 0.018* 

ค่าคงที .  ; SE = + 6.640 
R = 0.284 R2 = 0.081 ; F = 5.875 ; sig. = 0.018 

*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .  
 

จากตารางที  ตวัแปร Rt.สูง มีระดบัความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศชายในระดบัที
ค่อนขา้งมากเมือเทียบกบัตวัแปรทงั  ตวัในตารางที  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เป็น .284 
และสามารถพยากรณ์ส่วนสูงของเพศชายไดร้้อยละ 8.1 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดย
มีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ในการพยากรณ์ เท่ากบั + 6.640 

เมือเปรียบเทียบตวัแบบลดรูป (Reduced model) กบัตวัแบบเต็มรูป (Full model) แลว้
พบวา่ ตวัแบบ ลดรูปทีมีตวัแปร Rt.สูง แค่ตวัแปรเดียวสามารถพยากรณ์ส่วนสูงของเพศชายไดร้้อย
ละ 8.1 ในขณะที ตวัแบบเตม็รูปสามารถพยากรณ์ส่วนสูงไดร้้อยละ 10.4 หมายความวา่ตวัแปรอีก  
ตวัทีเหลือ คือ Rt.กวา้ง Lt.สูง และ Lt.กวา้ง มีความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงค่อนข้างน้อยมาก ดังนัน 
สมการในการพยากรณ์สูงสูงคือ 

ส่วนสูง(เพศชาย) = 162.859 + 0.282 Rt.สูง 
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ตารางที   ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยเชิงเส้นระหวา่งส่วนสูงกบัขนาดความ 

กวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัในเพศหญิง 
ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
Right Frontal sinus height: 

B-line 
0.025 0.191 0.028 0.132 0.895 

Right Frontal sinus width: 
F-line 

0.016 0.104 0.029 0.156 0.876 

Left Frontal sinus height : 
C-line 

-.250 0.218 -0.292 -1.145 0.257 

Left Frontal sinus width: 
G-line 

0.130 0.131 0.227 0.991 0.325 

ค่าคงที .  ; SE = + 5.148 
R = 0.158 R2 = 0.025 ; F = 0.395 ; sig. = 0.812 

*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .  
จากตารางที  พบวา่ ตวัแปรทงั  ตวั มีระดบัความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศหญิงใน

ระดับค่อนข้างน้อย โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .158 และสามารถพยากรณ์
ส่วนสูงของเพศหญิงไดร้้อยละ .  สมการทีมีตวัแปรทงั  ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศ
หญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิถดถอยของตวัแปรทีมีนยัสําคญัหรือมีความสําคญัทีอยูต่วั
แบบ พบว่า ไม่มีตวัแปรไหนเลยทีมีนยัสําคญัหรือมีความสําคญัทีอยูใ่นตวัแบบ ดงันนัผูว้ิจยัจึงทาํ
การเลือกวเิคราะห์เฉพาะบางตวัแปรเท่านนัโดยใชว้ธีิการ Stepwise 
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ตารางที  ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการถดถอยเชิงเส้นระหวา่งส่วนสูงและขนาด 
ความกวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัในเพศหญิง แบบลดรูป  
(Reduced Model) 
ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 
Left Frontal sinus height : 

C-line 
-0.075 0.106 -0.088 -0.714 0.478 

ค่าคงที .  ; SE = + 5.071 
R = 0.088 R2 = 0.008 ; F = 0.510 ; sig. = 0.478 

 
จากตารางที  พบว่า ตวัแปร Lt.สูง มีระดบัความสัมพนัธ์กบัส่วนสูงของเพศหญิงใน

ระดบัทีค่อนขา้งมากเมือเทียบกบัตวัแปรทงั  ตวัในตารางที  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เป็น 
.  และสามารถพยากรณ์ส่วนสูงของเพศหญิงได้ร้อยละ 0.8 แต่ตัวแปร Lt.สูงไม่สามารถ
พยากรณ์ส่วนสูงของเพศหญิงไดเ้นืองจากค่า sig = 0.478 > 0.05 หมายความวา่ส่วนสูงของเพศหญิง
ไม่สามารถพยากรณ์ไดจ้ากขนาดความกวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสโดยมี
สมการเป็น 

ส่วนสูง(เพศหญิง) = .  -0.075Rt.สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 

 

บทที 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 การวจิยัเรือง การศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและส่วนสูงกบัขนาดของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรไทยเป็นการวิจยัเชิงการทดลอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพือหา
แนวทางและสร้างสมการทีสามารถนาํไปใช้ในการพยากรณ์เพศและการประมาณส่วนสูงของ
มนุษย์ได้โดยใช้เพียงขนาดของกระดูก Frontal Sinus ทีวดัได้จากภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์บริเวณ
กะโหลกศีรษะของมนุษย ์ใชว้ิธีการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดอา้งอิง  ตาํแหน่งที
ไดม้าจากการวดัขนาดของฟรอนทลั ไซนสั จากภาพถ่ายรังสีทางการแพทยข์องกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

 ราย ซึงเป็นผูป่้วยทีเขา้รับการรักษา ณ.โรงพยาบาลตาํรวจและมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์ตรง
ตามทีผูว้จิยักาํหนด เปรียบเทียบกบัเพศ และส่วนสูง จากการศึกษานีไดผ้ลสรุป ดงันี 

.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของโพรงอากาศ ฟรอนทลั ไซนสักบัการพยากรณ์เพศ
ในประชากรไทย  

จากการศึกษาครังนีพบว่าขนาดของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัสทีวดัได้จาก
ภาพถ่ายรังสีเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัเพศของมนุษย ์และสามารถ
นําไปสู่การพยากรณ์เพศในมนุษย์ได้ เมือทาํการหาค่าสัมประสิทธิการถดถอยของสมการการ
ถดถอยโลจีสติกแบบลดรูป(Reduce model) พบว่าความกวา้งและความยาวของฟรอนทลั  ไซนสั
(โดยเฉพาะค่า B-line และ G-line)  แสดงถึงความเกียวเนืองทีชดัเจนขึนกบัเพศ คาํกล่าวนีไดรั้บการ
ยนืยนัโดยค่า Sig 0.000 (สาํหรับค่าของ Right Frontal sinus height: B-line) และ Sig 0.00  (สาํหรับ
ค่าของ Left Frontal sinus widht: G-line)  และตวัแบบทีมี B-line และ G-line เป็นตวัแปรอิสระนนั 
สามารถจาํแนกกลุ่มได้ถูกต้องถึง 76.5%  นอกจากนีในการทาํ Blind testสามารถจาํแนกเพศได้
ถูกตอ้ง 80% (พยากรณ์เพศไดถู้กตอ้ง 16 ราย จาก 2  ราย) ซึงใกลเ้คียงกบัทีค่าทางสถิติไดแ้สดงไว ้
จึงเป็นการยืนยนัได้ว่าสมการทีได้จากการคาํนวณทางสถิติของการศึกษาครังนีสามารถนําไป
ประยุกตใ์ชไ้ดก้บัการพยากรณ์เพศได ้  อยา่งไรก็ดีควรระลึกวา่การคาดคะเนทีแน่นอนของเพศจาก
การวดัขนาดความกวา้งและความยาวของฟรอนทลั ไซนสั อาจใชเ้ป็นเพียงส่วนประกอบหรือเป็น
ตวัชีแนวทางในการสืบสวนเท่านนั ทงันีเพราะมีความสามารถในการพยากรณ์เพศไดถู้กตอ้ง 
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โดยประมาณร้อยละ  .  และสมการทีใช้ในการคํานวณครังนีใช้ได้เฉพาะกับประชากรที
ทาํการศึกษานีเท่านนัไม่สามารถใชก้บัประชากรอืนในโลกได ้

สมการการถดถอยแบบลดรูป สาํหรับพยากรณ์เพศ 
 

 
 

การนําสมการทีได้มาไปใช้เพือพยากรณ์เพศ คือ การนําค่าความสูงของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนสัฝังขวา (Right Frontal sinus height) และค่าความกวา้งของโพรงอากาศ 
ฟรอนทัล ไซนัสฝังซ้าย (Left Frontal sinus width) ทีวดัได้จากภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ของแต่ละ
บุคคลมาแทนค่าในสมการ ซึงจะไดค้่า P(Y) ออกมา หากค่า P(Y) < 0.5 แปลผลไดว้่ากะโหลกชิน
นนัมีความน่าจะเป็นทีจะเป็นเพศชาย และหากค่า P(Y) > 0.5 แปลผลไดว้า่กะโหลกชินนนัมีความ
น่าจะเป็นทีจะเป็นเพศหญิง 

.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของโพรงอากาศ ฟรอนทลั ไซนัสกบัการประมาณ
ส่วนสูงในประชากรไทย  

จากการศึกษาครังนีพบว่าขนาดของโพรงอากาศฟรอนทัล ไซนัส ทีวดัได้จาก
ภาพถ่ายรังสีเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งน้อยกบัส่วนสูงของมนุษย ์และมี
ความสามารถในการประมาณความสูงไดค้่อนขา้งตาํ จึงไม่แนะนาํใหน้าํไปใชใ้นการประมาณความ
สูงของมนุษย ์คาํกล่าวนีไดรั้บการยืนยนัโดยค่าสถิติความสามารถในการประมาณส่วนสูงของเพศ
ชายไดร้้อยละ 1 .  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณ
เป็น .322, ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ในการพยากรณ์ เท่ากบั + 6.708 และใน
ส่วนของการประมาณส่วนสูงของเพศหญิงสามารถทาํได้เพียงร้อยละ .  โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น . , ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ในการพยากรณ์ 
เท่ากบั + .  และมีค่า sig = 0.478 > 0.05 หมายความวา่ส่วนสูงของมนุษยท์งัในเพศชายและเพศ
หญิงไม่สามารถพยากรณ์ไดจ้ากขนาดความกวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั 

 
2. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพยากรณ์เพศของบุคคลไดจ้ากการค่าการวดั
ขนาดความสูงและความกวา้งของฟรอนทลั  ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทย ์แต่ไม่
สามารถนาํมาใช้ในการประมาณส่วนสูงได ้โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ทีพบชินส่วนของ
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กระดูกใบหน้าทียงัหลงเหลืออยู่และถูกนาํมาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยากรณ์เพศของ
บุคคลในกรณีเหล่านีสามารถสนับสนุน ส่งเสริม เพิมเติม ขอ้มูลการจาํแนกบุคคลอืนๆ เช่นการ
ประมาณ อายุ เพศ เชือชาติ และการตรวจพิสูจน์บุคคลจากลกัษณะของโครงสร้างของใบหน้าและ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

การวดัขอ้มูลสาํหรับการวดัค่าความสูงและความกวา้งของฟรอนทลั  ไซนสัจากภาพถ่าย
รังสีเอกซเรยท์างการแพทยถู์กวดัดว้ยความระมดัระวงัและวดัผลดว้ยระบบ PACs (ระบบทีใช้เพือ
การบริหารและจดัเก็บขอ้มูลภาพทางการแพทย)์ ซึงจดัเก็บภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดิจิตอลจึงได้
คุณภาพของภาพทีคมชัดและสามารถทาํการวดัค่าไดล้ะเอียดถึงระดบัมิลลิเมตรและไมโครเมตร 
ขอ้มูลทงัหมดถูกวดัโดยผูว้ิจยัแต่เพียงผูเ้ดียวเพือหลีกเลียงขอ้ผิดพลาดจากความไม่เทียงของบุคคล 
การวดัทงัหมดของแต่ละ sample เกิดขึนสองครัง เพือตรวจทานขอ้ผิดพลาดของผูว้ิจยัเอง ค่าทีได้
ของขอ้ผิดพลาดภายในจากผูว้ิจยัอยูภ่ายในขีดจาํกดัทีกาํหนดไว ้ไม่เกิน  มิลลิเมตร ซึงแสดงวา่การ
วดัสามารถทาํไดอี้กโดยไม่มีขอ้ผดิพลาดภายในจากผูท้าํการวดัอยา่งมาก 

จากการศึกษาครังนีทาํให้พบว่าการวดัขนาดความสูงและความกวา้งของฟรอนทัล  
ไซนัสมีความเกียวเนืองอย่างมากกับเพศของมนุษย์   ความกว้างยาวของฟรอนทัล  ไซนัส
(โดยเฉพาะค่า B-line และ G-line)  แสดงถึงความเกียวเนืองทีชดัเจนขึนกบัเพศ คาํกล่าวนีไดรั้บการ
ยนืยนัโดยค่า Sig 0.000 (สําหรับค่าของ Right Frontal sinus height: B-line) และ Sig 0.00  (สาํหรับ
ค่าของ Left Frontal sinus widht: G-line)  และตวัแบบทีมี B-line และ G-line เป็นตวัแปรอิสระนัน 
สามารถจาํแนกกลุ่มไดถู้กตอ้งถึง 76.5%  

ส่วนในกรณีการเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ของการวดัขนาดความสูงและความกวา้ง
ของฟรอนทลั ไซนสั  กบัส่วนสูงของมนุษยท์งัในเพศชายและเพศหญิงพบว่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
ตาํมาก และไม่แนะนําให้นําไปใช้เป็นเครืองมือในการช่วยคาดคะเนส่วนสูงของบุคคลหรือ
กะโหลกนิรนามได้  คาํกล่าวนีได้รับการยืนยนัโดยค่าสถิติความสามารถในการพยากรณ์ส่วนสูง
ของเพศชายไดร้้อยละ 1 .  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
พหุคูณเป็น .322, ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ในการพยากรณ์ เท่ากบั + 6.708 
และในส่วนของการประมาณส่วนสูงของเพศหญิงสามารถทําได้เพียงร้อยละ .  โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น . , ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ในการ
พยากรณ์ เท่ากบั + .  และมีค่า sig = 0.478 > 0.05 หมายความว่าส่วนสูงของมนุษยท์งัในเพศ
ชายและเพศหญิงไม่สามารถพยากรณ์ได้จากขนาดความกวา้งและความสูงของโพรงอากาศฟ
รอนทลั ไซนสั 
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การคน้พบของการศึกษานีได้รับการสนับสนุนจาก Camargo, JR., Daruge, E., Prado, 
FB. และคณะ(Camargo, JR., et al., 2008) ซึงพยากรณ์เพศของบุคคลจากการค่าการวดัขนาดความ
สูง, ขนาดความกวา้ง และขนาดพืนทีของฟรอนทลั ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยท์างการแพทย์
ของประชากรในบราซิลเป็นเพศชายและเพศหญิงอยา่งละ  ราย พวกเขาใชก้ารวดัความสูง, ความ
กวา้งของฟรอนทลั ไซนสั  ตาํแหน่ง และขนาดพืนทีของฟรอนทลั ไซนสัทงัฝังซ้ายและฝังขวา 
อยา่งไรก็ตามในการศึกษานีพิจาราณาใชแ้ค่การความสูง, ความกวา้งของ 
ฟรอนทลั  ไซนสั   ตาํแหน่งเท่านนั 

จากการวดั  ตาํแหน่งทีสําคญันีขึนอยู่กบัวิวฒันาการ โภชนาการ ความสัมพนัธ์ทาง
ชีววิทยาและเชือชาติ  ยงิไปกวา่นนัการทดลองนีใชป้ระชากรชาวไทยแบ่งเป็นเพศชาย  ราย และ
เพศหญิง  ราย เป็นตวัอยา่งทีใหญ่กวา่ของ Camargo, JR., Daruge, E., Prado, FB. และคณะ พวก
เขาใช้ตวัอย่างประชากรในบราซิล  เป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ  รายทีมีอายุ  ปีขึนไป  
จากการศึกษานีสูตรสมการถดถอยถูกคิดขึนมาใหม่ในตวัอย่างประชากรทีเป็นคนไทยซึงเป็นชาติ
พนัธ์ุ Mongoloid ในขณะทีประชากรในบราซิลซึงเป็นชาติพนัธ์ุ Caucasian   ในอีกทางหนึงความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุมีผลต่อความแตกต่างของโครงสร้างร่างกายรวมไปถึงขนาดของขนาดของฟ
รอนทลั ไซนสัดว้ยทาํใหมี้ผลต่อการพยากรณ์เพศจากการค่าการวดัขนาดความสูง, ความกวา้งของฟ
รอนทลั ไซนสัอาจไดค้่าความน่าเชือถือทีแตกต่างกนัไปไดบ้า้ง  

ผลจากการศึกษานีสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัการศึกษาทีคลา้ยกนัแต่ใช้ประชากรที
แตกต่างในโลกได้ เช่น  Camargo, JR., Daruge, E., Prado, FB. และคณะ(Camargo, JR., et al., 
2008) รายงานค่า Concordance index = 79.7% โดยใช้สมการการถดถอยในการพยากรณ์เพศของ
บุคคลจากการค่าการวดัขนาดความสูง, ความกวา้งและขนาดพืนทีของฟรอนทลั ไซนสัจากภาพถ่าย
รังสีเอกซเรยท์างการแพทยข์องประชากรในบราซิล 

Megha Goyal BDS, MDS Assistant Professor a,c และคณะ(Megha Goyal BDS, et al., 
20 ) ได้ทาํการวิจยัเรืองการหาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัจาํนวนรอยหยกัและเส้นแบ่งของ
โพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสั ในประชากรอินเดีย โดยใชส้มการการถดถอยในการพยากรณ์เพศของ
บุคคล และพบว่าสามารถพยากรณ์ได้ถูกตอ้ง % ในเพศชาย และ % ในเพศหญิง และถ้าคิด
รวมกนัจะสามารถพยากรณ์เพศไดถู้กตอ้งที % 
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

การวิจยัขา้งตน้เป็นการเสนอวิธีการใหม่ในการพยากรณ์เพศและประมาณส่วนสูง
ของบุคคลหรือกะโหลกนิรนามโดยใช้ขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัสจากกลุ่มตวัอย่าง  
จากผลการศึกษาให้ผลทีสอดคล้องกบัสมมติฐาน  ซึงจากการเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายรังสี
เอกซเรยข์องโพรงอากาศฟรอนทลั  ไซนัส ของกลุ่มตวัอย่างแต่ละรายนันให้ผลทีน่าสนใจและ
นาํไปสร้างองค์ความรู้ใหม่เกียวกบัการพยากรณ์เพศของบุคคลดว้ยภาพถ่ายรังสีเอกซเรยข์องโพรง
อากาศฟรอนทลั  ไซนสัในประเทศไทย  ซึงในต่างประเทศหลายประเทศไดมี้การศึกษาและมีการ
ยอมรับวธีินีเพือใชใ้นการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะดงันี 

3.1.  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนีอาจมีขนาดเล็กเนืองจากขอ้จาํกดัในเรืองของ
กลุ่มประชากรทีเป็นคนไทยบางกลุ่มเท่านนั และในกลุ่มประชากรเองอาจมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น
ตามทีผูว้จิยัตอ้งควบคุมและไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้เช่น Unilateral FS., FS. มีขนาด
เล็ก, อายุตาํกว่า  ปี  เป็นต้น ประกอบกบัระยะเวลาในการศึกษาทีจาํกัด ดงันันในการทีจะนํา
วิธีการนีมาใช้อย่างกวา้งขวางในประเทศไทย  จาํเป็นทีจะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีปริมาณมากและหลากหลายมากกวา่นีเพือใหเ้กิดนยัสําคญัทางสถิติทีสามารถยอมรับได ้ 
ดงันนังานวิจยัครังนีจึงมีประโยชน์ในแง่ของการนาํไปใช้เป็นขอ้มูลอา้งอิงสําหรับการศึกษาวิจยัที
กวา้งขวางต่อไป 

3.1.  วิธีการตรวจเปรียบเทียบดว้ยเทคนิคการวดัขนาดความกวา้ง, ความยาวและ
มุมต่างๆของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัมีการกาํหนดถึงจุดอา้งอิงต่างๆทีจะใชเ้ป็นหลกัมาตรฐาน
ในการวดัเพือให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งทีสุด ดงันนัผูท้าํการตรวจเปรียบเทียบและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง
จึงควรทาํการศึกษาและฝึกฝนเพือให้สามรถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความถูกตอ้งแม่นยาํ
ทีสุด 

3.1.  เพือให้ผลการทดลองมีความถูกตอ้งและเชือถือไดเ้พือใหส้ามารถนาํไปใชไ้ด้
จริง ผูเ้ก็บขอ้มูลควรศึกษาเกียวกบัวิธีการและเทคนิคในการถ่ายภาพรังสีเอกซเรยท์างการแพทยใ์ห้ดี
เสียก่อน เพือเป็นองค์ความรู้และเป็นทกัษะในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทงันีเพือให้ไดภ้าพถ่ายรังสี
เอกซเรยข์องบริเวณโพรงอากาศฟรอนทลั  ไซนัสทีมีคุณภาพทีดี ได้มาตรฐานเหมาะสมกบัการ
นาํไปใชใ้นการตรวจเปรียบเทียบเพือระบุตวับุคคล    
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3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวจิยัครังต่อไป  
3.2.1 ควรเพิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างให้มากขึน มีความหลากหลายมากขึนและทาํ

การเก็บรวบรวมไวเ้ป็นฐานขอ้มูลพืนฐาน เนืองจากวจิยัเรืองการศึกษาการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพศและส่วนสูงกบัขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัส ในประชากรไทยนีเป็นวิธีทีง่าย ไม่
ซบัซ้อน ค่าใชจ่้ายไม่สูง และไม่ตอ้งใชเ้ครืองมือทีมีเทคโนโลยีสูง เจา้หนา้ทีผูต้รวจพิสูจน์สามารถ
ศึกษาและนาํไปใชไ้ดง่้าย 

3.2.2 ควรศึกษาหาวธีิการวดัในรูปแบบใหม่ๆเพือเพิมวธีิการวดั เช่น วดัขนาดพืนที 
เป็นตน้ 

3.2.3 ควรศึกษาเพิมเติมในแง่ของการใชว้ิธีของการตรวจภาพเชิงซ้อนโดยใช้การ
เปรียบเทียบรูปร่างและขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัจากภาพถ่ายรังสีเอกซเรยก์ะโหลก
บริเวณศีรษะของกลุ่มตัวอย่างทังก่อน – หลัง การเสียชีวิต เพือใช้การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
เนืองจากผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ รูปร่างและขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนสัมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดบนโลกนีทีจะมีทงัรูปร่างและขนาดของโพรง
อากาศฟรอนทลั ไซนสัซาํกนัแมแ้ต่แฝดทีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั 

3.2.4 ควรศึกษาหาวิธีการพยากรณ์เพศและส่วนสูงจากกระดูกชินอืน เช่น กระดูก
จมูก (Nasal bone) เป็นตน้ 
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เลขที……………. 

แบบบันทกึข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวจัิยเรือง 
การหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนสูงและเพศกบัขนาดของโพรงอากาศฟรอนทลั ไซนัส 

ในประชากรไทย 
___________________________________________________________________ 

สาํหรับเพือการศึกษาวจิยัประกอบหลกัสูตรปริญญาโทสาขาวชิานิติวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วนั เดือน ปี ทีทาํการถ่ายภาพเอกซเรยฟ์รอนทลั ไซนสั................................................................. 
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน        -                     -                         -             - 
ชือ..........................................นามสกุล..................................................เพศ ............................... 
เกิดวนัที......................เดือน.............................พ.ศ..............................อาย.ุ.........ปี.............เดือน 

เชือชาติ.......................................สัญชาติ.............................................. 
สาเหตุการเสียชีวติ........................................................................................................................... 
นาํหนกัตวั............กิโลกรัม ส่วนสูง............เซนติเมตร 

โรคประจาํตวั.................................................................................................................................. 
ประวติัการรักษาโรคทางสมอง          ไม่มี ,       มี  กรุณาระบุรายละเอียด ……………………..... 

…………………………………………………………………………………………………… 

ประวติัการรับการผา่ตดับริเวณกะโหลกศีรษะ  ไม่มี ,   มี  กรุณาระบุรายละเอียด ...……..... 

…………………………………………………………………………………………………… 

ทีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขที.....................หมู่ที..........ถนน.............................ตาํบล/แขวง.................... 
         อาํเภอ/เขต......................... จงัหวดั........................... 
รายละเอียดญาติทีสามารถติดต่อได ้บา้นเลขที.....................หมู่ที..........ถนน............................. 
ตาํบล/แขวง.....................อาํเภอ/เขต......................... จงัหวดั.............................. 
เบอร์โทร (บา้น)...............................เบอร์โทร (มือถือ)........................................ 
 

ภาพที  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ตารางที  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

   จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศหญิง จาํนวน  ราย 

ลาํดบัที เลขประจาํตวั
ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 560061275 34 160 .  16.77 14.49 31.7 

 531023847 76 150 13.85 32.17 23.24 38.5 

 560037893 42 155 22.12 35.49 13.35 31.6 

 560021157 33 165 11.84 32.47 14.93 29.9 

 531029102 46 155 27.35 42.7 22.18 37 

 531037168 45 158 5.19 17.98 11.13 33.9 

 550032938 38 154 12.97 6.73 15.71 35.2 

 531047361 75 150 11.23 21.62 17.06 37.2 

 550103875 35 153 10.22 27.17 17.64 35.5 

 560051440 43 147 3.89 20.12 15.09 35.9 

 560044080 23 153 8.96 20.18 9.3 21.3 

 531502501 18 159 16.57 30.2 25.62 40.6 

 531151308 23 161 13.62 25.49 18.25 33.6 

 570008630 55 156 14.96 29.03 25.05 48.1 

 531481712 49 150 11.97 31.93 4.67 16 

 531593250 48 156 16.83 26.7 16.98 30.4 

 560058753 29 165 5.3 11.15 6.44 18.4 

 531288866 48 146 13.8 20.81 15.99 26.3 

 531060879 84 143 14.72 28.14 25.29 44 

 570005727 60 156 10.78 28.2 8.52 15.8 

 550071381 27 155 11.14 27.67 5.21 18.5 

 531356360 52 160 6.73 25.12 8.52 21.5 

 531094157 76 155 7.92 30.44 5.63 22.2 

 540005894 26 156 6.36 20.79 21.2 40.3 

 531162632 42 165 15.89 34.48 9.76 28.1 
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ตารางที  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

  จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศหญิง จาํนวน  ราย (ต่อ) 
ลาํดบัที เลขประจาํตวั

ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 531078326 70 150 17.13 36.01 15.39 22.4 

 570000644 29 152 3.12 9.54 14.61 29.6 

 540011813 58 150 32.72 37.16 21.35 29.4 

 531132891 69 153 15.15 38.83 7.66 22.1 

 570006424 20 160 10.05 26.01 18.35 38.9 

 531347146 34 155 20 49.04 16.64 33.9 

 560053067 29 161 5.49 16.67 15.1 41.8 

 531181007 45 149 7.93 20.44 3.34 10 

 560051351 70 156 1.89 7.29 9.27 32 

 531044186 50 158 17.56 39.1 19.63 36.6 

 531059645 27 169 13.71 26.42 18.74 34.6 

 531437035 44 153 14.69 31.77 13.32 22.7 

 570005735 40 149 11.76 26.14 14.37 33.5 

 531502375 46 156 6.44 15.92 9.12 26.5 

 570007715 44 156 15.26 29.71 15.44 39 

 531298460 52 152 11.37 27.93 9.42 22.6 

 550100720 63 160 16.38 49.19 21.76 49.2 

 531416417 71 156 16.35 26.54 20.15 38.4 

 531349401 24 155 13.83 33.43 19.56 41 

 560034231 27 155 4.89 14.68 15.09 39.6 

 560061323 35 162 11.85 24.78 8.2 22.6 

 531550344 25 152 9.56 11.72 21.52 33 

 531042830 56 157 24.99 31.95 25.21 40.4 

 531234314 53 156 17.37 29.29 20.83 30.5 

 531382609 60 150 11.95 26.88 12.48 23.7 
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ตารางที  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

    จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศหญิง จาํนวน  ราย (ต่อ) 
ลาํดบัที เลขประจาํตวั

ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 550033609 83 149 16.76 35.81 18.03 40.5 

 550035419 30 155 20.57 41.37 19.69 35.7 

 560029412 42 150 13.64 42.34 15.02 33.8 

 531538930 30 154 9.17 16.84 14.26 34.7 

 570006584 41 158 12.15 20.31 14.32 34.8 

 560033929 18 156 13.24 26.27 19.65 38.9 

 570002934 25 153 12.6 31.68 19.64 43.9 

 531298218 42 165 20 37.3 18.49 33.2 

 531599337 60 157 16.58 27.08 20.96 35.1 

 531499789 31 158 12.37 24.64 11.03 26.8 

 540007479 23 158 7.77 14.59 17.66 38 

 560060117 28 163 13.02 30.83 13.98 12.8 

 531015449 71 149 6.87 21.67 7.41 16 

 531460837 52 159 6.92 23.95 11.17 23.7 

 531255781 80 150 10.33 22.13 33.2 48 

 531592139 69 150 14.01 26.86 18.71 26.2 

 531212383 43 158 7.87 26.65 10.74 25.4 
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ตาราง  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

    จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศชาย จาํนวน  ราย 

ลาํดบัที เลขประจาํตวั
ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 531272350 43 178 16.52 21.6 14.23 27.01 

 560061566 19 176 22.06 47.01 13.74 26.47 

 531226168 31 176 39.02 61.09 51.09 72.42 

 531409957 53 168 13.35 23.03 23.6 42.76 

 560062558 19 164 20.23 39.31 19.17 33.86 

 531014650 71 160 15.22 31.48 24.9 40.81 

 560054636 36 171 19.26 25.75 21.17 25.77 

 560062542 22 181 16.51 34.65 31.05 46.68 

 570002826 58 158 6.54 22.65 26.79 60.76 

 531123290 48 171 21.31 37.65 23.33 38.94 

 531390854 35 165 27.7 47.35 34.96 54.45 

 570003795 18 167 11.16 22.97 8.82 26.61 

 560060365 26 168 33.96 43.32 38.07 53.61 

 560021222 32 162 15.36 31.84 20.53 37.41 

 560035000 43 171 18.59 34.79 27.01 52.12 

 531240562 18 172 31.29 40.39 28.62 39.05 

 560060282 35 163 14.52 38.66 11.31 26.28 

 531384853 50 170 33.67 45.54 9.92 20.01 

 550011240 43 173 15.46 29.79 19.86 32.85 

 531607491 34 165 14.43 31.09 16.83 35.55 

 560062641 74 165 19.82 22.56 19.58 37.57 

 531062758 46 160 26.33 45.14 21.76 42.72 

 531532851 68 168 19.65 35.97 20.76 36.8 

 531528460 54 167 20.72 44.6 17.32 29.54 

 531018274 68 178 18.23 35.87 12.26 28.7 
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ตาราง  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

    จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศชาย จาํนวน  ราย (ต่อ) 
ลาํดบัที เลขประจาํตวั

ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 531056787 54 167 17.96 30.67 30.68 47.32 

 560056876 56 162 19.18 33.87 33.88 44.8 

 560054616 50 170 23.88 42.05 21.36 34.31 

 531016160 82 162 19.9 36.14 22.87 44.85 

 531070229 53 174 31.98 42.9 25.34 43.84 

 531199070 56 172 27.14 46.65 22.05 40.01 

 531416065 73 159 15.94 31.15 22.81 49.3 

 531377761 83 170 23.27 33.56 21.64 30.95 

 531025130 73 155 15.32 42.01 23.59 47.6 

 550077116 27 171 22.13 31.2 23.26 44.07 

 570001621 21 156 21.07 8.74 18.61 45.97 

 531177078 54 164 31.16 50.24 20.93 42.09 

 531154119 64 170 19.51 40.26 19.92 44.78 

 531317185 25 170 26 34.88 17.78 24.22 

 550019769 47 167 24.13 49.67 20.62 51.31 

 531185640 65 164 29.52 26.33 29.26 51.6 

 531353916 53 164 19.02 38.33 22.64 48.31 

 560054670 25 180 28.48 52.06 22.72 42.41 

 531578051 30 175 26.25 42.25 33.74 20.25 

 570001145 40 180 17.64 23.7 16.08 41.91 

 570001016 72 180 10.88 13.66 21.76 52.13 

 570000879 28 195 40.17 59.13 40.47 56.86 

 57000879 29 166 26.53 39.92 39.72 73.77 

 560062557 20 173 8.28 16.81 20.59 46.86 

 531593683 21 172 25.24 46.6 31.31 49.27 
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ตาราง  แสดงขอ้มูลการวดัขนาดความกวา้งและความสูงของฟรอนทลั ไซนสั ทงั  ตาํแหน่ง 

    จากภาพถ่ายเอกซเรยข์องกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศชาย จาํนวน  ราย (ต่อ) 
ลาํดบัที เลขประจาํตวั

ผูป่้วย 

อาย ุ ส่วนสูง B-line F-line C-line G-line 

 570005700 28 181 26.07 44.65 35.81 53.5 

 531566655 20 170 26.5 60.53 14.65 38.13 

 560062528 28 172 22.66 48.27 13.14 25.61 

 550013333 30 172 8.64 21.04 16.5 34.68 

 531146176 44 165 19.05 47.09 12.55 29.84 

 531365321 83 165 10.51 21.03 13.52 35.86 

 560061675 30 172 20.29 38.46 20.54 32.2 

 560054628 40 163 17.69 43.81 18.71 28.76 

 531354260 52 170 27.09 46.65 26.1 42.98 

 550081287 35 168 22.02 38.51 19.67 38.48 

 560060244 48 160 17.48 27.56 15.11 31.11 

 531056218 78 160 28.91 37.7 20.03 32.73 

 531235295 64 164 14.53 34.91 22.27 52.18 

 531552777 26 172 17.15 37.06 8.46 23.1 

 560061881 20 163 24.73 44.42 10.37 16.23 

 531541652 35 168 26.53 47.09 28.52 41.01 

 531607884 75 165 16.91 28.96 19.92 37.86 

 570002316 20 173 17.1 24.34 24.09 46.03 

 531562938 42 173 21.32 37.88 16.53 37.68 

หมายเหตุ ; กลุ่มตวัอยา่งนีเป็นกลุ่มทีผูว้จิยัจะไดน้าํไปใชเ้พือการคาํนวณหาความสัมพนัธ์กบัเพศ 

    และส่วนสูงดว้ยวธีิการทางสถิติ ภายหลงัจากทีไดท้าํการคดัตวัอยา่งทีเป็นกรณีศึกษา  
    (Blind  test) ออกไวแ้ลว้จาํนวน  ตวัอยา่ง แบ่งเป็นเพศชาย  ราย และเพศหญิง  
     ราย ดว้ยวธีิการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systemic sampling) เพือทดสอบความถูกตอ้ง 

    แม่นยาํของสมการทีไดม้าจากการคาํนวณทางสถิติของงานวจิยันี 
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ผลการทดลองด้วยวธีิการคํานวณข้อมูลทางสถิติสําหรับพยากรณ์เพศ 
Descriptive ststistic 
Case Processing Summary 

  

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

อาย ุ * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

ส่วนสูง  * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

RT.สูง  * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

RT.กวา้ง  * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

LT.สูง  * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

LT.กวา้ง  * เพศ 136 100.0% 0 .0% 136 100.0% 

 
Case Summaries 

เพศ   อาย ุ ส่วนสูง RT.สูง RT.กวา้ง LT.สูง LT.กวา้ง 

ชาย N 69 69 69 69 69 69 

Mean 44.19 168.86 21.2561 36.766 22.2725 40.0799 

Std. 

Deviation 
18.992 6.873 6.91837 10.7696 8.06637 11.39570 

หญิง N 67 67 67 67 67 67 

Mean 45.37 155.33 12.6103 26.870 15.5487 31.5319 

Std. 

Deviation 
17.728 5.052 5.68368 9.1108 5.90398 8.83056 

Total N 136 136 136 136 136 136 

Mean 44.77 162.19 16.9968 31.891 18.9600 35.8688 

Std. 

Deviation 
18.322 9.075 7.66317 11.1202 7.82298 11.04232 
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Logistic Regression (Full Model) 
Case Processing Summary 

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 136 100.0 

  Missing Cases 0 .0 

  Total 136 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 136 100.0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 

0 0 

1 1 

Block 0: Beginning Block 

 
Classification Table(a,b) 

  Observed Predicted 

 เพศ Percentage Correct 

 0 1  

Step 0 เพศ 0 69 0 100.0 

    1 67 0 .0 

  Overall Percentage   50.7 

a  Constant is included in the model, b  The cut value is .500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.029 .172 .029 1 .864 .971 
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Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 

Step 0 Variables RT.สูง 43.590 1 .000 

RT.กวา้ง 27.117 1 .000 

LT.สูง 25.297 1 .000 

LT.กวา้ง 20.521 1 .000 

Overall Statistics 49.519 4 .000 

Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 64.873 4 .000 

Block 64.873 4 .000 

Model 64.873 4 .000 

 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 123.633 .379 .506 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.685 8 .682 
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Classification Table(a) 

  Observed Predicted 

  เพศ % Correct 

  0 1   

Step 1 เพศ 0 53 16 76.8 

    1 15 52 77.6 

  Overall Percentage     77.2 

a  The cut value is .500 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1(a) RT.สูง -.230 .066 12.132 1 .000 .794 

  RT.กวา้ง -.002 .034 .002 1 .963 .998 

  LT.สูง .026 .058 .208 1 .648 1.027 

  LT.กวา้ง -.092 .037 6.192 1 .013 .912 

  Constant 6.585 1.332 24.460 1 .000 724.422 

a  Variable(s) entered on step 1: RT.สูง, RT.กวา้ง, LT.สูง, LT.กวา้ง. 
 

Logistic Regression (Reduced model) 
Case Processing Summary 

Unweighted Cases(a) N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 136 100.0 

  Missing Cases 0 .0 

  Total 136 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 136 100.0 

a  If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

0 0 

1 1 

Block 0: Beginning Block 

 
Classification Table(a,b) 

  Observed Predicted 

  เพศ Percentage Correct 

  0 1  

Step 0 เพศ 0 69 0 100.0 

    1 67 0 .0 

  Overall Percentage   50.7 

a  Constant is included in the model, b  The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constan

t 
-.029 .172 .029 1 .864 .971 

 

Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 

Step 0 Variables RT.สูง 43.590 1 .000 

LT.กวา้ง 20.521 1 .000 

Overall Statistics 48.984 2 .000 

Block 1: Method = Enter 
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 64.655 2 .000 

Block 64.655 2 .000 

Model 64.655 2 .000 

 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 123.852 .378 .505 

    

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.372 8 .822 

 

Classification Table(a) 

  Observed Predicted 

  เพศ Percentage Correct 

  0 1  

Step 1 เพศ 0 53 16 76.8 

    1 16 51 76.1 

  Overall Percentage   76.5 

a  The cut value is .500 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1(a) RT.สูง -.223 .044 25.858 1 .000 .800 

  LT.กวา้ง -.079 .025 9.893 1 .002 .924 

  Constant 6.474 1.247 26.939 1 .000 647.893 

a  Variable(s) entered on step 1: RT.สูง, LT.กวา้ง. 
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ผลการทดลองด้วยวธีิการคํานวณข้อมูลทางสถิติสําหรับการคาดคะเนส่วนสูง 
Regression (Full Model) 
Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LT.กวา้ง, 

RT.กวา้ง, 

RT.สูง, LT.

สูง(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: ส่วนสูง 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .530(a) .281 .259 7.810 

a  Predictors: (Constant), LT.กวา้ง, RT.กวา้ง, RT.สูง, LT.สูง 

 

ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio

n 
3126.650 4 781.663 12.815 .000(a) 

Residual 7990.379 131 60.995     

Total 11117.02

9 
135       

a  Predictors: (Constant), LT.กวา้ง, RT.กวา้ง, RT.สูง, LT.สูง 

b  Dependent Variable: ส่วนสูง 
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Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
148.359 2.839   52.254 .000 

RT.สูง .509 .166 .430 3.071 .003 

RT.กวา้ง .033 .099 .041 .336 .737 

LT.สูง .008 .179 .007 .043 .966 

LT.กวา้ง .111 .109 .135 1.015 .312 

a  Dependent Variable: ส่วนสูง 

 

Regression (Reduced Model) 
Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RT.สูง(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: ส่วนสูง 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .514(a) .264 .259 7.814 

a  Predictors: (Constant), RT.สูง 
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ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio

n 
2935.968 1 2935.968 48.089 .000(a) 

Residual 8181.061 134 61.053     

Total 11117.02

9 
135       

a  Predictors: (Constant), RT.สูง 

b  Dependent Variable: ส่วนสูง 

 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
151.848 1.635   92.865 .000 

RT.สูง .609 .088 .514 6.935 .000 

a  Dependent Variable: ส่วนสูง 
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ตาราง ก.  กรณีศึกษา (Blind test) 

ลาํดบัที เพศจริง Rt.สูง Lt.กวา้ง P(Y=หญิง) การพยากรณ์ ผลการพยากรณ์ 

 หญิง 12.97 35.16 0.620 หญิง ถูก 

 หญิง 14.96 48.14 0.391 ชาย ผดิ 

 หญิง 10.78 15.78 0.856 หญิง ถูก 

 หญิง 3.12 29.6 0.886 หญิง ถูก 

 หญิง 1.89 31.98 0.889 หญิง ถูก 

 หญิง 15.26 39.04 0.498 ชาย ผดิ 

 หญิง 9.56 32.99 0.739 หญิง ถูก 

 หญิง 9.17 34.67 0.732 หญิง ถูก 

 หญิง 25.74 42.21 0.179 ชาย ผดิ 

 หญิง 7.87 25.41 0.839 หญิง ถูก 

 ชาย 31.6 42.84 0.019 ชาย ถูก 

 ชาย 14.45 24.52 0.788 หญิง ผดิ 

 ชาย 20.19 30.42 0.394 ชาย ถูก 

 ชาย 20.15 45.42 0.167 ชาย ถูก 

 ชาย 32.46 53.93 0.007 ชาย ถูก 

 ชาย 22.13 32.08 0.270 ชาย ถูก 

 ชาย 23.71 39.88 0.123 ชาย ถูก 

 ชาย 20.12 42 0.209 ชาย ถูก 

 ชาย 18.94 43.58 0.233 ชาย ถูก 

 ชาย 19.56 43.27 0.213 ชาย ถูก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในงานวจัิย 
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เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการวจัิย 
 

. เครืองเอกซเรย์ทวัไป แบบ Ceiling   ยห้ีอ SHIMADZU  รุ่น RADSPEED MC    

 
ภาพที  ภาพรวมภายนอกของเครืองเอกซเรยท์วัไป แบบ Ceiling   ยหีอ้ SHIMADZU   

 คุณลกัษณะของเครืองเป็นระบบสังการแบบอตัโนมติั ซึงจะควบคุมการเคลือนยา้ย
ตาํแหน่งของหลอดจ่ายรังสีเอ็กซเรยด์ว้ยระบบ APRsฟังก์ชนัในการกดปุ่มเพียงครังเดียว สามารถ
ดาํเนินการด้วยตนเองไดง่้ายดาย ช่วยให้นักรังสีวิทยาสามารถมุ่งเน้นไปทีการดูแลผูป่้วยได้อย่าง
เตม็ที  

  
ภาพที  แสดงแกนของเครืองเอกซเรยที์สามารถหมุนไดร้อบทิศทาง 

 สามารถปรับแท่นหลอดเอก็ซ์เรยใ์หอ้ยูใ่นแนวตงั และตาํลงมาจากเพดาน 1,600 

มม. เพือเป็นการสะดวกต่อผูป่้วยทีอยูใ่นท่ายนืและตอ้งการไดภ้าพทีร่างกายช่วงล่าง 

 นอกจากนียงัสามารถหมุนแกนทงัแนวตงัและแนวนอนทีนอกเหนือไปจากการวาง
ตาํแหน่งปกติทวัไป ทาํใหไ้ดมุ้มทีซบัซอ้นสาํหรับการใชง้านเกียวกบัศลัยกรรมกระดูก  
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ภาพที  ความสามารถในการรับนาํหนกัของเตียงสาํหรับเอกซเรย(์Bucking) 

 

 เตียงนอนสําหรับผูป่้วย(Bucky)สามารถรองรับนําหนักได้ถึง295 กิโลกรัม(650 
ปอนด)์ ใชร้ะบบ DR เพือช่วยลดขนัตอนการทาํงาน เพราะการลงทะเบียนผูป่้วยและไฟล์ภาพจะถูก
บนัทึกเขา้สู่ระบบ PACs เพือสะดวกต่อแพทยใ์นการอ่าผลและดูภาพไดจ้ากเครืองคอมพิวเตอร์ทุก
เครืองทีกระจายตวัอยูใ่นทุกหอผูป่้วย 

 
ภาพที  หนา้จอแสดงผลทีสามารถรับไฟลภ์าพเอกซเรยแ์ละแสดงผลทนัที 

 

 นอกจากนีในกรณีทีภาพทีถ่ายในขณะทีแกวง่หลอด X-ray และภาพเคลือนไหว 
จะมีการประมวลผลรวมอตัโนมติัเพือใหไ้ดภ้าพทีคมชดัและหลากหลายตามแกนของร่างกายได้
ทนัที 
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2. ระบบ Picture Archives and Communication System (PACS) 
ระบบ  PACS ย่อมาจากคําว่า (Picture Archiving and Communication System) เป็น

ระบบทีใช้เพือการบริหารและจดัเก็บขอ้มูลภาพทางการแพทย ์(Medical Images) โดยมีการรับส่ง
ขอ้มูลภาพในรูปแบบดิจิตอล PACS ใชก้ารจดัการรับส่งขอ้มูล ผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยการส่งภาพขอ้มูลตามมาตรฐาน DICOM และเป็นตวักลางระหวา่งระบบ Hospital Information 

System (HIS) และเครืองสแกนภาพทางการแพทย์ เช่น เครือง MRI Scan, CT Scan และ X-Ray 

เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในทางการแพทยเ์ป็น
อยา่งมาก ระบบ PACS ก็เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยอ์ย่างหนึงทีพฒันามาเพือ
ใช้กับแผนกรังสีโดยตรง เนืองจากภาพถ่ายทางรังสีมีความจาํเป็นในการช่วยวิเคราะห์โรค และ
รักษาผูป่้วย ระบบ PACS จะช่วยให้แพทยไ์ด้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากรังสีแพทย์
อย่างรวดเร็ว ทาํให้แพทยว์ินิจฉัยโรคและให้การรักษาผูป่้วยได้เร็วยิงขึน โดยเฉพาะผูป่้วยหนัก 
นอกจากนี ปัญหาการจดัเก็บและค้นหาฟิล์มเอกซเรย  ์ก็ทาํให้เกิดความล่าช้าของการรายงานผล
เอกซเรยไ์ด้ บางครังเราอาจจะพบว่ามีการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย  ์ซึงมีความจาํเป็นในการใช้
เปรียบเทียบการเปลียนแปลงของโรค ระบบ PACS มีการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ซึงมีระบบ
เก็บขอ้มูลสาํรอง จึงช่วยแกปั้ญหานีได ้ 

. ข้อดีของระบบPACS 
. .  ผลดีต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 

ลดเวลาในการตรวจและรอคอยผลการเอกซเรยเ์นืองจากการลา้งฟิลม์และการ
คน้หาฟิลม์เก่าและไดรั้บการวนิิจฉยัโรค และไดรั้บการรักษาพยาบาลทีเร็วขึน เนืองจากสามารถ
เรียกขอ้มูลเก่าทีเก็บไวใ้นระบบไดต้ลอดเวลา ทาํใหแ้พทยส์ามารถเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของ
โรคไดต้ลอดเวลา ซึงจะช่วยใหก้ารวนิิจฉยัแม่นยาํยงิขึน และช่วยในการวางแผนการรักษาไดอ้ยา่ง
ต่อเนือง ลดปริมาณรังสีทีผูป่้วย และบุคลากรทางการแพทยจ์ะไดรั้บเนืองจากการถ่ายฟิลม์ซาํทีเกิด
จากการตงัค่าเทคนิคไม่เหมาะสมกบัผูป่้วย 

2.1.2 ประหยดัทรัพยากรและรักษาสิงแวดลอ้ม 

ลดอตัราการสูญเสียฟิลม์ในการเอกซเรยซ์าํ เพราะระบบการถ่ายเอกซเรยที์
เก็บภาพแบบ Digital ทาํใหรั้งสีแพทยส์ามารถทีจะทาํการปรับค่าความสวา่งของภาพได ้ลดการสูญ
หายของฟิลม์เอกซเรยที์จะเกิดขึนในระบบเก่า ลดการทาํลายสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนจากกระบวนการ
ลา้งฟิลม์ (นาํยาลา้งฟิลม์และนาํเสียจากเครืองลา้งฟิลม์) ลดพืนทีในการจดัเก็บฟิลม์เอกซเรย ์จะไม่มี
การเสือมสภาพของภาพรังสีเพราะวา่ขอ้มูลภาพถ่ายทางรังสีจะถูกเก็บในรูปแบบ Digital 
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. .  การดึงภาพสาํหรับฟิลม์เอกซเรย ์

บางครังเราจะบใพบวา่ มีผูป่้วยตอ้งการฟิลม์เอกซเรยไ์ปใชใ้นการรักษาต่อยงั
สถานพยาบาลอืน ซึงตอ้งใชฟิ้ลม์ในการรักษาต่อเนือง ในระบบ PACS สามารถทีจะทาํการพิมพ์
ภาพถ่ายทางรังสีออกมาได ้โดยใชเ้ครือง Dry Thermal Imager ซึงต่อเชือมโยงกบัระบบ PACS ทีใช้
สาํหรับพิมพภ์าพถ่ายทางเอกซเรยพ์ิเศษได ้นอกจากนีผูป่้วยยงัสามารถขอรับภาพถ่ายทางรังสีใน
รูปแบบของแผน่ CD แทนแผน่ฟิลม์เพือนาํไปทาํการรักษาต่อเนืองไดโ้ดยไม่ตอ้งถือฟิลม์จาํนวน
มากอีกต่อไป (ในกรณีทีสถานพยาบาลทีจะใชข้อ้มูลภาพเหล่านีมีระบบคอมพิวเตอร์ทีรองรับได ้

 

 
ภาพที  ระบบการทาํงานทีประสานกนัระหวา่ง PACS กบัการเอกซเรย ์และการเรียกดูภาพ 

 
.  หน้าทีการทาํงานของระบบ PACS 

เพือให้ระบบ PACS สามารถทาํงานร่วมกบัระบบ HIS และเครืองสแกนภาพของ
โรงพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการทีดีขึนจากโรงพยาบาลทางผูว้จิยั
ไดอ้อกแบบให้ระบบ PACS มีหนา้ทีการทาํงานทงัหมด 3 อยา่งดงัต่อไปนี 

2.2.1. ระบบ HIS จะส่งขอ้มูลของผูป่้วยทีตอ้งการตรวจรักษามาใหก้บัระบบ 

PACS เช่น ชือผูป่้วย, ชือแพทย,์ ชือโรงพยาบาล, และชนิดของเครืองสแกนภาพเช่น MRI หรือ X-

Ray เป็นตน้ จากนนัระบบ PACS จะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างเป็น DICOM Worklist (DMWL) 

และส่งต่อไปใหก้บัเครืองสแกนภาพทีผูป่้วยถูกส่งตวัไปตรวจรักษา 
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2.2.2. เนืองจากในการสแกนผูป่้วยหนึงครังจะไดผ้ลลพัธ์เป็นภาพเป็นจาํนวนมาก 

โดยทีแต่ละภาพจะแยกเก็บไวใ้นไฟล ์DICOM แต่ละไฟล ์ภาพเหล่านีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั
ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

ดงันนัภาพทงัหมดทีไดจ้ากเครือง CT Scan จึงมีความสัมพนัธ์กนัเป็นลาํดบั
ชนั (หรือเรียกวา่Directory) ดงันี Patient → Study → Series → Image ซึงระบบ PACS จะรับ
ไฟล ์DICOM ของภาพทงัหมดทีไดจ้ากเครือง CT Scan มาสร้างเป็น DICOM Directory และเก็บ 

DICOM Directory และไฟล ์DICOM ทงัหมดไวใ้นฐานขอ้มูลของระบบ PACS 

2.2.3. เมือแพทยต์อ้งการดูผลการสแกน แพทยจ์ะสังผา่นระบบ HIS มายงัระบบ 

PACS จากนนัระบบ PACS จะทาํการคน้หา DICOM Directory และไฟล ์DICOM ในฐานขอ้มูลที
ตรงกบัความตอ้งการของแพทย ์แลว้นาํมาแสดงใน DICOM Viewer 
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ทีทาํงาน โรงพยาบาลตาํรวจ  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานครฯ 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.   พยาบาลศาสตร์บณัฑิต วทิยาลยัพยาบาลตาํรวจ 
  (สถาบนัสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ.  -  พยาบาลวชิาชีพ(สบ )  หอ้งผา่ตดัหวัใจ  โรงพยาบาลตาํรวจ 
 พ.ศ.  –  ศึกษาดูงานหอ้งผา่ตดั โรงพยาบาล Saint Antoine  ปารีส  ประเทศฝรังเศส 
 พ.ศ.  -  พยาบาลวชิาชีพ(สบ )  หอ้งผา่ตดัหวัใจ  โรงพยาบาลตาํรวจ 
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