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Mini-Cog© 
วิธีการใช้และให้คะแนน 

ชื�อนามสกุลผู้รบัการทดสอบ วนัที:่

ขัน้ตอนที่  1: บนัทกึความจ าโดยใช้ค า 3 ค า 

เร่ิมต้นโดยการบอกให้ผู้ถกูทดสอบตัง้ใจฟังแล้วบอกผู้ถกูทดสอบวา่ “ดิฉนั/ผม จะบอกค า 3 ค าซึง่อยากให้คณุ (ช่ือผู้ถกูทดสอบ หรือ คณุลงุ/ปา้ คณุตา/ยาย) 

พดูตามและหลงัจากท่ี ดิฉนั/ผม พดูจบแล้ว ขอให้พยายามจ าไว้”  โดยผู้ทดสอบเลือกชดุค าชดุใดชดุหนึ่งจากตารางด้านลา่ง แล้วพดูให้ผู้ถกูทดสอบฟัง จากนัน้

ให้ผู้ถกูทดสอบพดูตาม หากผู้ถกูทดสอบพดูตามได้ไมค่รบในชดุค าท่ีบอก สามารถให้ผู้ถกูทดสอบลองพยายามพดูตามอีก 3 ครัง้ หากครบ 3 ครัง้แล้วยงัไม่

สามารถพดูตามท่ีบอกได้ครบสมบรูณ์ทกุค า ก็ให้เปลี่ยนไปทดสอบในขัน้ตอนท่ี 2 คือการวาดรูปนาฬิกา 

ตารางชดุค าด้านลา่งดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถกูใช้ในการศกึษาและวิจยัทางด้านคลินิกมาแล้ว1-3  หากต้องมีการคดักรองซ า้ แนะน าให้เลือกและเปลี่ยนชุดค าท่ีใช้ใน

การคดักรองให้แตกตา่งจากการคดักรองในครัง้แรก

ชุดค ำที่ 1 ชุดค ำที่ 2 ชุดค ำที่ 3 ชุดค ำที่ 4 ชุดค ำที่ 5 ชุดค ำที่ 6 ชุดค ำที่ 7*

กล้วย
Banana

ผู้น า
Leader

หมูบ้่าน
Village

แมน่ า้
River

กปัตนัเรือ
Captain

ลกูสาว
Daughter

บ้าน
House 

พระอาทิตย์ขึน้
Sunrise

ฤดกูาล
Season

ห้องครัว
Kitchen

ประเทศ
Nation

สวน
Garden 

สวรรค์
Heaven

แมว
Cat 

เก้าอี ้
Chair

โต๊ะ
Table

เดก็
Baby

นิว้
Finger

รูปภาพ
Picture

ภเูขา
Mountain

สีเขียว 
Green 

*ชดุค าท่ี 7 อาจมีความเหมาะสมในการใช้กบัผู้ ท่ีจบประถมการศกึษาน้อยกวา่หรือเทียบเทา่ชัน้ประถมการศกึษาปีท่ี 4 (*word list version 7 may appropriate to use in

Thai people who finished primary school at equal or less than level 4) 
อ้างอิง (Ref): Trongsakul S, Lambert R, Clark A, Wongpakaran N, Cross J. Development of the Thai version of Mini-Cog, a brief cognitive screening test. Geriatr Gerontol Int. 2015 May;15(5):594-600. doi: 10.1111/ggi.12318. Epub 2014 

Aug 26. PubMed PMID: 25155468.

ขัน้ตอนที่  2: วาดรปูนาฬกิา

ผูท้ดสอบพูดว่า: “ล าดบัตอ่ไป ดิฉนั/ผม ตอ้งการให ้คณุ (ช่ือผู้ถกูทดสอบ หรือ คณุลงุ/ปา้ คณุตา/ยาย)  วาดรูปนาฬิกา โดย เร่ิมจากใสต่วัเลขให้ครบบนหน้าปัด

นาฬิกาก่อน เม่ือเสร็จแล้ว ให้วาดเข็มนาฬิกาชีบ้อกเวลา 11 โมง 10 นาที ”

ทัง้นีใ้ห้ใช้รูปวงกลมท่ีเตรียมไว้แล้วส าหรับท าการวาดรูปนาฬิกา (ดใูนหน้าถดัไป) ผู้ทดสอบสามารถบอกค าสัง่ซ า้ได้หากจ าเป็นเพราะขัน้ตอนนีไ้มไ่ด้เป็นการ

ทดสอบความทรงจ า หากไมส่ามารถวาดรูปนาฬิกาตามท่ีบอกได้ภายใน 3 นาที ให้ด าเนินการทดสอบขัน้ตอนท่ี 3 ตอ่ไป

ขัน้ตอนที่  3: การทบทวนหรอืระลกึความจ าโดยค า 3 ค า 

ผู้ทดสอบถามผู้ถกูทดสอบให้ทบทวนความจ าและบอกค า 3 ค าท่ีให้จ าในขัน้ตอนท่ี 1 โดยพดูวา่ “มีค า 3 ค าอะไรบ้างท่ีดิฉนั/ผมขอให้จ าก่อนหน้านี”้

บนัทึกชดุค า 3 ค าท่ีผู้ถกูทดสอบตอบมาในด้านลา่ง 

ชุดค าที่: ค าตอบผูถู้กทดสอบ:



Mini-Cog © S. Borson. All rights reserved. Reprinted with permission of the author solely for clinical and educational purposes. 

May not  be modified  o r u sed  f or commercial, marketing, o r research p urposes w ithout p ermission o f t he a uthor  (soob@uw.edu). 

v. 01.19.16

การใหค้ะแนน

การจดจ าค า: (0-3 คะแนน) 1 คะแนนส าหรับ 1 ค าท่ีจดจ าได้โดยไม่มีการบอกใบ้ 

การวาดรปูนาฬกิา: (0 or 2 คะแนน)

รปูนาฬกิาปกต ิ = 2 คะแนน รปูนาฬกิาปกตคิอืมอีงคป์ระกอบตวัเลขเรยีงล าดบัครบถว้นและอยู่ใน
ต าแหน่งเหมาะสม เชน่ เลข 12,3,6 และ 9 อยู่ในมมุองศาทีถู่กตอ้งและสมดุลกนั โดยไมม่ตีวัเลขบน
หน้าปัดนาฬกิาขาดหายหรอืซ ้ากนั เขม็นาฬกิาชีไ้ปทีเ่ลข 11 และเลข 2 โดยความสัน้ยาวของเขม็

นาฬิกาไม่นบัมานบัคะแนน ทัง้นีห้ากปฎิเสธการวาดรูปนาฬิกาหรือไม่สามารถวาดรูปนาฬิกาปกตไิด้ =

0 คะแนน 

คะแนนรวม: (0-5 คะแนน)

คะแนนรวม= คะแนนการจดจ าค า + คะแนนการวาดรปูนาฬกิา

จดุตดัของคะแนน Mini-Cog™ คือ <3  ในการคดักรองภาวะสมองเสื่อม  แตท่ัง้นีพ้บว่าจากการศกึษาทางคลนิิกผู้ ท่ีมี

ภาวะพทุธิปัญญาบกพร่องอาจได้คะแนนสงูกว่าจดุตดัดงักลา่ว  ดงันัน้หากต้องการเพิ่มคา่ความไว (sensitivity) ในการคดั

กรอง  แนะน าให้ใช้จดุตดัคะแนนท่ี  <4 เพ่ือประเมินภาวะพทุธิปัญญาด้วย
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Clock Drawing หมายเลขผู้ถกูทดสอบ:  ________วนัที:่
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