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Abstract  
 Purpose: To study the accuracy and precision of ear and forehead thermometers compare 
to oral thermometer in febrile out-patients and non-febrile healthy volunteers. 
 Design: A method-comparison study.
 Methods: The subjects were 120 febrile out-patients and 120 non-febrile healthy volunteers 
at Golden Jubilee Medical Center. Each Subject was measured body temperature by oral,  
forehead, and ear thermometers respectively. Accuracy and precision of the ear and forehead 
thermometers compared with oral thermometer as the reference were calculated and graphed 
using the Bland-Altman method. Bias and precision between two devices were set as below or 
equal to ± .3; ± .5 of the prior statistical analysis according to experts’ recommendation.
 Main findings: Average differences for ear and forehead to oral thermometers were - .09 
± .32 and .09 ± .36 degree Celsius respectively in febrile out-patients. Average differences for 
ear and forehead to oral thermometers were .02 ± .35 and .37 ± .38 degree Celsius respectively 
in healthy volunteers.
 Conclusion and recommendations: The findings revealed that bias and precision values 
for ear and forehead thermometry to reference oral thermometer met the criteria of experts’ 
recommendation in febrile out-patients. Thus ear and forehead thermometers could be used 
with right technique to assess febrile condition in out-patients. 
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การศึกษาความถูกต้องและแม่นยำาของเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
และหน้าผาก ในผู้ป่วยนอกมีไข้และอาสาสมัครไม่มีไข้*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความถูกต้องและแม่นยำาของปรอทวัดไข้ทางหูและหน้าผาก	 เปรียบเทียบกับ 
ทางปากในผู้ป่วยนอกมีไข้และอาสาสมัครไม่มีไข้			
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเปรียบเทียบ
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกมีไข้	 120	 คน	 และอาสาสมัครไม่มีไข้	 120	 คน	 ท่ีศูนย์ 
การแพทย์กาญจนาภิเษก	กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอททางหู	หน้าผาก	และ
ปาก	ตามลำาดับ	คำานวณความถูกต้อง	(ความแตกต่างของอุณหภูมิร่างกายจากการวัด	2	วิธี)	และแม่นยำา	(ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าความแตกต่าง)	 ของอุณหภูมิทางหูและหน้าผากเปรียบเทียบกับทางปาก	 ซ่ึงใช้เป็น
มาตรฐานอ้างอิง	 โดยใช้สถิติ	 Bland-Altman	 ก่อนวิเคราะห์ผลทางสถิติ	 ผู้วิจัยได้กำาหนดค่าความถูกต้องและ
แม่นยำาจากการวัด	2	วิธี	ไม่เกิน	±	.3;	±	.5	ตามเกณฑ์ท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะไว้
 ผลการวิจัย: ผู้ป่วยนอกมีไข้ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีวัดทางหูและหน้าผากเปรียบเทียบกับทางปาก
มีค่า	-	.09	±	.32	และ	.09	±	.36	องศาเซลเซียสตามลำาดับ	สำาหรับอาสาสมัครไม่มีไข้ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ
ท่ีวัดทางหูและหน้าผากเปรียบเทียบกับทางปาก	มีค่า	.02	±	.35	และ	.37	±	.38	องศาเซลเซียสตามลำาดับ
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องและแม่นยำาของอุณหภูมิทางหูและ 
หน้าผากเปรียบเทียบกับทางปาก	อยู่ในเกณฑ์ท่ีผู้เช่ียวชาญยอมรับในผู้ป่วยมีไข้	 ดังน้ันการใช้ปรอทวัดไข้ทางหู
และทางหน้าผากอย่างถูกวิธี	สามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพ่ือประเมินภาวะไข้ในผู้ป่วยนอกได้
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