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คําสําคัญ : นิติวิทยาศาสตร/ การคาดคะเนสวนสูง/ ความยาวกระดูกปลายแขนดานใน/ ความยาว
กระดูกหนาแขง
อุทิศ ศรีวิชัย : การคาดคะเนสวนสูงจากความยาวกระดูกหนาแขงและกระดูกปลายแขน
ดานในของประชากรไทย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร. ธงชัย เตโชวิศาล, อ.ดร.นพ.
สมพล เทพชุม และรศ. วัฒนา เกาศัลย. 112 หนา.
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนสูงกับความยาวกระดูก
หนาแขง (Tibia) และกระดูกปลายแขนดานใน (Ulna) ของประชากรไทย เพื่อนําไปใชประโยชนใน
งานดานนิติวิทยาศาสตร โดยทําการวัดสวนสูง ความยาวกระดูก Tibia และ Ulna ของคนไทย
จํานวน 400 คน แบงเปนเพศชายจํานวน 188 คนและเพศหญิงจํานวน 212 คน ซึ่งกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมีอายุระหวาง 20-55 ป การวัดความยาวกระดูก Tibia จะวัดจากขอบปลายสุดของปุมกระดูก
Medial malleolus ไปจนถึงขอบของปุมกระดูก Medial condyle ของกระดูก Tibia และวัดความยาว
กระดูก Ulna จากขอบปลายสุดของปุมกระดูก Ulna styloid process บริเวณขอมือไปจนถึงปุม
กระดูก Olecranon process บริเวณขอศอก โดยใช Venier caliper เปนเครื่องมือในการวัด จากนั้นนํา
ขอมูลสวนสูงและความยาวกระดูกมาหาความสัมพันธและสรางสมการคาดคะเนสวนสูงโดยใช
การวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis)
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนสูงกับความยาวกระดูก Tibia และ Ulna พบวา
ความยาวกระดูก Tibia และ Ulna มีความสัมพันธกับสวนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อนําความ
ยาวกระดูกและสวนสูงมาสรางเปนสมการคาดคะเนสวนสูง พบวาความยาวกระดูก Tibia และ Ulna
สามารถนํามาใชในการคาดคะเนสวนสูงของประชากรไทยได
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