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การประเมินส่วนสูงคนไทยในปัจจุบนั
จากความยาวของกระดูกยาว
บทความนีน้ ำเสนอสมการประเมินส่วนสูงคนไทยปจจุบนั จากความ
ยาวของกระดูกยาวส่วนแขนขา ทีไ่ ด้จากการศึกษาร่างมนุษย์ชาวไทยปจจุบนั
(วัยผูใ้ หญ่) จำนวน 275 ร่าง อายุระหว่าง 25-97 ปี ทีเ่ จ้าของร่างได้บริจาคเพือ่
การศึกษาแก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Microsoft Excel 2003 และ Minitab 14) เพือ่ ศึกษาสถิตพิ รรณนา ทดสอบ
ความสัมพันธ์ (ทีร่ ะดับนัยสำคัญ 0.05) และวิเคราะห์การถดถอย ระหว่าง 2
ตัวแปร คือ ส่วนสูงของมนุ ษย์กบั ความยาวของกระดูกยาวส่วนแขนขา
จำนวน 6 ชิน้ ได้แก่ Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia และ Fibula
ทัง้ นี้การศึกษาจะจัดแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง
และรวมเพศ (เพศชาย+เพศหญิง) เพือ่ หาสมการประเมินส่วนสูงของแต่ละ
กลุม่ และเป็ นประโยชน์ต่อการใช้งานต่อไป  
ผลการศึกษาพบว่าความยาวของกระดูกยาวส่วนแขนขาทัง้ 6 ชิน้
มีความสัมพันธ์กบั ส่วนสูงอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (ทีร่ ะดับ 0.05) และเมือ่
วิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาสมการประเมินส่วนสูงพบว่ากระดูกส่วนขา
และแขนทีต่ ่อกัน 2 ชิน้ โดยเฉพาะกระดูก Femur (max) + Tibia (max) มี
ค่าความแม่นยำในการใช้ประเมินมากกว่ากระดูกชิน้ เดียว ส่วนกระดูกชิน้
เดียวทีม่ คี า่ ความแม่นยำในการใช้ประเมินส่วนสูงมากทีส่ ดุ คือกระดูก Femur
นอกจากนัน้ ยังพบว่าในเพศชายกระดูกแขนสามารถใช้ประเมินส่วนสูงได้
ดีกว่ากระดูกส่วนขา (ยกเว้น Femur) ในขณะที่เพศหญิงความยาวของ
กระดูกส่วนขาสามารถใช้ประเมินส่วนสูงได้ดกี ว่ากระดูกส่วนแขน

Abstract

Estimating the Stature of Modern Thais from their Long Bones
The lengths of long bones of adult skeletons are commonly used
to estimate stature. The regression equations used for calculating stature
were established by equating the relationship between the height and the
length of long bones. We measured 275 adults, ranging in age from 25 to
97 years old. The length of six long bones: humorous, radius, ulna, femur,
tibia and fibula, were used in our calculations. Both the femur and tibia were
measured by 2 different methods: maximum length and anatomical length.  
Microsoft Excel 2003 and Minitab 14, a statistics based computer software
program, were used to calculate and establish the regression equations for
stature estimations of three groups: male, female and unknown sex (α =
0.05). The results suggest that the length of two long bones, especially femur (max) + tibia (max), provides the highest levels of accuracy for stature
estimation in all three groups.  For a single long bone, the femur is the most
accurate for every group. Overall, the results indicate that the upper extremities more accurately present the stature than the lower extremities (except
femur) for males. Alternatively, the femur, tibia and fibula provide the most
accurate stature estimations for females.
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ในอดีตการหาค่าส่วนสูงคนไทยจากโครงกระดูกยังต้องใช้สตู รคำนวณ
หาความสูงของนักวิชาการต่างประเทศ ที่ได้จากการศึกษาร่างกายชาว
ตะวันตก ทำให้ผลคำนวณความสูงทีไ่ ด้มคี วามคลาดเคลือ่ นค่อนข้างมาก
อาจเพราะมีสาเหตุจากปจจัยด้านเชื้อชาติท่แี ต่ละเชื้อชาติมสี ดั ส่วนของ
ร่างกาย (Body proportion) แตกต่างกัน ต่อมาจึงเริม่ มีการคิดค้นสูตรคำนวณ
ความสูงทีไ่ ด้จากวัดกระดูกยาว (ส่วนแขน-ขา) ของคนไทยและคนจีน (ใน
ประเทศไทย) (วสันต์ ศรีสรุ นิ ทร์ และวีระ วัฒนายิง่ สกุล 2524; ภัทราภรณ์
ธีรรัตน์กลุ และสมุทร รักวานิชพงศ์ 2525; Sangvichien et al. 1985; Khanpetch et al. 2010) ทำให้ผลการประเมินส่วนสูงของเจ้าของโครงกระดูก
ทีเ่ ป็ นคนไทยและคนจีน (ในประเทศไทย) แม่นยำมากขึน้ นอกจากนี้นกั
วิชาการบางท่านได้คดิ ค้นวิธกี ารประเมินส่วนสูงจากชิน้ ส่วนแตกหักของ
กระดูกแขน-ขา (Khanpetch et al. 2011a; 2011b)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพือ่ หาสูตรคำนวณความสูงจากความยาว
ของกระดูกแขน-ขาของคนไทยปจจุบนั ในครังนี
้ ้ ถือเป็นการศึกษาทีใ่ ช้จำนวน
กลุ่มตัวอย่างมากทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยมีการศึกษามา อีกทัง้ ยังสามารถนำไปใช้
ประเมินส่วนสูงของเจ้าของโครงกระดูกทัง้ ที่ทราบเพศ (ชาย/หญิง) และ
ไม่ทราบเพศ
วิ ธีการศึกษา
ศึกษาร่างคนไทยปจจุบนั จากผู้ที่บริจาคร่างกายให้กบั ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างปี พ.ศ.2548-2551 จำนวน 275 ร่าง มีอายุระหว่าง 25-97 ปี แบ่ง
เป็ นเพศชาย 142 ร่าง และเพศหญิง 133 ร่าง
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนกระดูกยาวทีใ่ ช้ในการวิจยั

การศึกษาในขัน้ แรก คณะวิจยั ได้วดั ส่วนสูงของร่างมนุษย์ (Body
height) โดยวัดจากจุดทีส่ งู ทีส่ ุดของกะโหลกศีรษะ (Vertex) จนถึงฝา่ เท้า
บริเวณตำแหน่งทีเ่ ป็นส่วนข้อต่อระหว่างกระดูก Talus และ Calcaneus โดย
ใช้เครือ่ งมือวัดร่างทีท่ ำจากไม้กระดานติดสเกลไม้บรรทัดเหล็ก หลังจากนัน้
จึงเลาะส่วนทีเ่ ป็ นกล้ามเนื้อและทำความสะอาดบริเวณข้อต่อกระดูกแต่ละ
ชิน้ แล้วนำกระดูกยาวส่วนรยางค์หรือแขน-ขา จำนวน 6 ชิน้ ได้แก่ Humerus (Hu), Radius (Ra), Ulna (Ul), Femur (Fe), Tibia (Ti) และ Fibula
(Fi) ไปวัดความยาวโดยเครือ่ งมือวัดกระดูก รายละเอียดของการวัดมีดงั นี้
(1) วัดความยาวสูงสุด (Maximum length - max) ของกระดูกทัง้ 6
ชิน้ ตามวิธกี ารวัดใน Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains (Buikstra and Ubelaker 1994) โดยใช้เครือ่ งมือวัดกระดูก
ทีเ่ รียกว่า Field Osteometric Board ของบริษทั Paleo-Tech Concepts
(2) วัดความยาวตามลักษณะกายวิภาค (Anatomical length - ana)
ของ Femur และ Tibia ตามวิธกี ารวัดใน Standards for Data Collection
from Human Skeletal Remains (Buikstra and Ubelaker 1994) โดย
การวัด Femur ใช้เครือ่ งมือ Field Osteometric Board ส่วนการวัด Tibia
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ใช้เครือ่ งมือ Spreading Caliper เครือ่ งมือทัง้ สองประเภทผลิตโดยบริษทั
Paleo-Tech Concepts
หลังจากวัดส่วนสูงร่างมนุษย์และความยาวของกระดูกยาวแล้ว จึง
นำผลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร
(คือส่วนสูงของร่างมนุษย์และความยาวของกระดูกยาวแต่ละชิน้ ) เมือ่ พบว่า
ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสำคัญ (ที่ 0.05) และมีความ
สัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้น (Linear) ก็วเิ คราะห์การถดถอย (Regression
Analysis) เพือ่ หาสมการคำนวณประเมินส่วนสูงต่อไป โดยจะศึกษาทังแบบ
้
รวมเพศ (ชาย+หญิง) และแยกเพศ  
ผลการศึกษา
จากการศึกษาตัวอย่างร่างมนุษย์ จำนวน 275 ร่าง พบว่ากระดูกยาว
บางชิน้ ไม่สามารถวัดได้ เนือ่ งจากได้รบั ความเสียหายทังในช่
้ วงเวลาก่อนและ
หลังเสียชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระดูก Humerus ทีศ่ กึ ษาได้เพียง 43.46%
เท่านัน้ สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการทีบ่ ริเวณข้อต่อกระดูกหัวไหล่ขา้ ง
ใดข้างหนึ่งของร่างทุกร่างจะต้องถูกผ่าออกเพือ่ ทำการศึกษาโดยนักศึกษา
แพทย์ ทำให้สว่ นหัวกระดูก (Head of Humerus) ข้างนัน้ แตกหักเสียหาย
ไม่สามารถวัดได้ นอกจากนี้ยงั มีสาเหตุอน่ื ๆ เช่น โรคข้อ (ก่อนเสียชีวติ )
และกระดูกแตกหักเนื่องจากกระดูกส่วนหัวมักติดแน่ นอยู่ในเบ้ากระดูก
(หลังเสียชีวติ ) เป็ นต้น
ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ พบว่าความยาว
ของกระดูกยาวแต่ละชิน้ ทัง้ 6 ชิน้ มีความสัมพันธ์กบั ส่วนสูงของเจ้าของ
โครงกระดูกอย่างมีนยั สำคัญ (ทีร่ ะดับ 0.05)
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การศึกษาแบบรวมเพศและสมการแบบไม่แบ่งเพศ
จากการวิเคราะห์ทางสถิตขิ อ้ มูลแบบรวมทัง้ 2 เพศ โดยเฉพาะ
วิเคราะห์การถดถอย (ตารางที่ 2 และ 3) พบว่ากระดูกทีต่ ่อกัน 2 ชิน้ ของ
ส่วนแขนและขา สามารถนำไปใช้ประเมินส่วนสูงมนุษย์ชาวไทยปจจุบนั แบบ
ไม่แบ่งเพศ ได้แม่นยำกว่ากระดูกชิน้ เดียว กล่าวคือ กระดูก Femur (max) +
Tibia (max) มีคา่ สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination
หรือ R2) หรือมีความแม่นยำในการใช้ประเมินมากทีส่ ดุ (85.3%) และมี
ค่าความคลาดเคลือ่ น (SE) น้อยทีส่ ดุ (±3.14333) รองลงมาได้แก่กระดูก
Femur (ana) + Tibia (ana) (ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ 84.4%, ค่าความ
คลาดเคลือ่ น ±3.23626) และกระดูก Humerus + Radius (ค่าสัมประสิทธิ ์
การตัดสินใจ 78.8%, ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.88901)
ส่วนกระดูกชิน้ เดียวทีม่ คี วามแม่นยำในการใช้ประเมินส่วนสูงแบบ
ไม่แบ่งเพศมากทีส่ ดุ ได้แก่ กระดูก Femur (max) (ค่าสัมประสิทธิ ์การ
ตัดสินใจ 78.7%, ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.80761) ในขณะทีก่ ระดูก Humerus
มีความแม่นยำในการใช้ประเมินน้อยทีส่ ดุ แต่กย็ งั สามารถใช้ประเมินได้ดี
เนื่องจากมีคา่ สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจถึง 71.4% และค่าความคลาดเคลือ่ น
±4.53902   
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ตารางที่ 2 แสดงสถิตพิ รรณนาทีไ่ ด้จากการวัดส่วนสูงของร่างมนุษย์ (Body
Height) และความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา (รวม 2 เพศ)

(max) = maximum length (ความยาวสูงสุด)
(ana) = anatomical length (ความยาวตามลักษณะกายวิภาค)
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ตารางที่ 3 แสดงสมการ (Equation) คำนวณส่วนสูงของมนุษย์ชาวไทยปจจุบนั
(รวม 2 เพศ หรือแบบไม่แบ่งเพศ) จากความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา

(max) = maximum length (ความยาวสูงสุด)
(ana) = anatomical length (ความยาวตามลักษณะกายวิภาค)
การศึกษาแบบแยกเพศ
ข้อมูลส่วนสูงร่างและความยาวกระดูกยาวของเพศชายและหญิง
เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่ากระดูกทีส่ ามารถใช้ประเมินส่วนสูงของ
ั บนั ได้ดนี นั้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน
เพศชายและหญิงชาวไทยปจจุ
แบบไม่แบ่งเพศ คือกระดูกทีต่ ่อกัน 2 ชิน้ มีคา่ สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจหรือ
ความแม่นยำในการใช้ประเมินมากกว่ากระดูกชิน้ เดียว โดยเฉพาะกระดูกขา
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Femur(max) + Tibia (max) (เพศชาย : ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ 80.1%
ค่าความคลาดเคลือ่ น ±2.83059, เพศหญิง : ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ 72.1%
ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.00056) และ Femur (ana) + Tibia (ana) (เพศชาย :
ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ 79% ค่าความคลาดเคลือ่ น ±2.90794, เพศหญิง :
ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ 71.6% ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.03243)
ในเพศชาย กระดูกยาว (ชิน้ เดียว) ทีส่ ามารถใช้ประเมินได้ดที ส่ี ดุ คือ
Femur ทัง้ แบบการวัดความยาวสูงสุด (max) และความยาวตามลักษณะ
กายวิภาค (ana) (Femur (max) : ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ 69.5% ค่าความ
คลาดเคลือ่ น ±3.49894, Femur (ana) : ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ 67.3%
ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.63158)
ในขณะทีเ่ พศหญิง กระดูกยาว (ชิน้ เดียว) ทีใ่ ช้ประเมินได้ดที ส่ี ดุ คือ
Fibula (ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ 67.3% ค่าความคลาดเคลือ่ น ±3.17354)
และ Tibia (max) (ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ 66.2% ค่าความคลาดเคลือ่ น
±3.23794)
ส่วนกระดูกทีม่ คี วามแม่นยำตำสุดสำหรับการใช้ประเมินส่วนสูง
ของเพศชาย ได้แก่ กระดูก Tibia (ana) (ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ 52.8%
ค่าความคลาดเคลือ่ น ±4.28737) และ Fibula (ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ
52.8% ค่าความคลาดเคลือ่ น ±4.16902) ในเพศหญิง กระดูก Humerus
มีคา่ ความแม่นยำในการใช้ประเมินน้อยทีส่ ดุ (ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ
49.1% ค่าความคลาดเคลือ่ น ±4.19312)
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ตารางที่ 4 แสดงสถิตพิ รรณนาทีไ่ ด้จากการวัดส่วนสูงของร่างมนุษย์ (Body
Height) และความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา ของเพศชาย

(max) = maximum length (ความยาวสูงสุด)
(ana) = anatomical length (ความยาวตามลักษณะกายวิภาค)
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ตารางที่ 5 แสดงสถิตพิ รรณนาทีไ่ ด้จากการวัดส่วนสูงของร่างมนุษย์ (Body
Height) และความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา ของเพศหญิง

(max) = maximum length (ความยาวสูงสุด)
(ana) = anatomical length (ความยาวตามลักษณะกายวิภาค)
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ตารางที่ 6 แสดงสมการ (Equation) คำนวณส่วนสูงของมนุษย์เพศชายและ
หญิงชาวไทยปจจุบนั จากความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา
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(max) = maximum length (ความยาวสูงสุด)
(ana) = anatomical length (ความยาวตามลักษณะกายวิภาค)
วิ จารณ์และสรุป
จากการศึกษาส่วนสูงของตัวอย่างมนุษย์ชาวไทยปจจุบนั กับความ
ยาวของกระดูกยาวส่วนแขน-ขา พบว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยสำคัญ (ที่ 0.05) และเมื่อวิเคราะห์การถดถอยทำให้ได้สมการ
สำหรับประเมินส่วนสูงของมนุษย์จากความยาวของกระดูกยาวจำนวน 33
สมการ แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) สมการคำนวณส่วนสูงของมนุษย์
ชาวไทยปัจจุบนั (ไม่แบ่งเพศ) จากความยาวของกระดูกยาวส่วนแขน ขา 11 สมการ (ค่าความแม่นยำอยูร่ ะหว่าง71.4-85.3%) (2) สมการคำนวณ
ส่วนสูงของมนุษย์เพศชายชาวไทยปจจุบนั จากความยาวของกระดูก
ยาวส่วนแขน-ขา 11 สมการ (ค่าความแม่นยำอยูร่ ะหว่าง52.8-80.1%) และ
(3) สมการคำนวณส่วนสูงของมนุษย์เพศหญิงชาวไทยปัจจุบนั จากความ
ยาวของกระดูกยาวส่วนแขน - ขา 11 สมการ (ค่าความแม่นยำอยูร่ ะหว่าง
49.1-72.1%)
ในทุกกลุม่ สมการพบว่าความยาวของกระดูกยาวทีต่ อ่ กัน 2 ชิน้ ทัง้
ส่วนขา (Femur + Tibia) และแขน (Humerus + Radius) มีคา่ ความแม่นยำ
สำหรับการประเมินส่วนสูงมากกว่ากระดูกชิน้ เดียว ส่วนในกรณีของกระดูก
ชิน้ เดียวพบว่าความยาวของกระดูกส่วนขา โดยเฉพาะ Femur สามารถใช้
ประเมินส่วนสูงได้แม่นยำกว่าความยาวของกระดูกส่วนแขน
กระดูกชิ้นเดียวที่สามารถใช้ประเมินส่วนสูงได้ดนี อกเหนือจาก
กระดูก Femur ในเพศชาย ได้แก่ Humerus, Radius และ Tibia (max) ส่วน
เพศหญิง ได้แก่ Fibula และ Tibia มีขอ้ สังเกตว่าในกรณีกระดูกชิน้ เดียวโดย
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รวมนัน้ ในเพศชายความยาวของกระดูกส่วนแขนสามารถใช้ประเมินส่วนสูง
ได้ดกี ว่ากระดูกส่วนขา (ยกเว้น Femur) ขณะทีใ่ นเพศหญิงความยาวของ
กระดูกส่วนขาสามารถใช้ประเมินส่วนสูงได้ดกี ว่ากระดูกส่วนแขน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสมการคำนวณความสูงแบบไม่
แบ่งเพศกับแบบแบ่งเพศ (ชาย/หญิง) นัน้ พบว่าสมการแบบไม่แบ่งเพศมีคา่
ความแม่นยำในการใช้ประเมินมากกว่า แต่สมการแบบแบ่งเพศมีคา่ ความ
คลาดเคลือ่ นน้อยกว่า ซึง่ แปรผันโดยตรงกับจำนวนกลุม่ ตัวอย่าง (N)
ทัง้ นี้ การนำไปใช้งาน หากทราบเพศของเจ้าของโครงกระดูก ควร
ใช้สมการคำนวณความสูงในแต่ละเพศ ส่วนสมการคำนวณความสูงแบบ
ไม่แบ่งเพศควรใช้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถระบุเพศของเจ้าของโครงกระดูกได้
เท่านัน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ
- ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในความเอื้อเฟื้ อเรื่องร่างอาจารย์ใหญ่ สถานที่และ
อุปกรณ์ในการทำงาน
- รศ.สุรพล นาถะพินธุ สำหรับงบประมาณการวิจยั ในโครงการ
ศึกษาข้อมูลจากการวัดขนาดส่วนหัวของกระดูกต้นแขนของโครงกระดูก
คนไทยปจจุบนั
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