วิธีการใช้ และให้ คะแนน

Mini-Cog©
ขันตอนที
้
่

1:

หมายเลขผู้ถูกทดสอบ:

วันที:่

บันทึกความจาโดยใช้ คา 3 คา

เริ่มต้ นโดยการบอกให้ ผ้ ถู กู ทดสอบตังใจฟั
้ งแล้ วบอกผู้ถกู ทดสอบว่า “ดิฉนั /ผม จะบอกคา 3 คาซึง่ อยากให้ คณ
ุ (ชื่อผู้ถกู ทดสอบ หรือ คุณลุง/ป้า คุณตา/ยาย)
พูดตามและหลังจากที่ ดิฉนั /ผม พูดจบแล้ ว ขอให้ พยายามจาไว้ ” โดยผู้ทดสอบเลือกชุดคาชุดใดชุดหนึ่งจากตารางด้ านล่าง แล้ วพูดให้ ผ้ ถู กู ทดสอบฟั ง จากนัน้
ให้ ผ้ ถู กู ทดสอบพูดตาม หากผู้ถกู ทดสอบพูดตามได้ ไม่ครบในชุดคาที่บอก สามารถให้ ผ้ ถู กู ทดสอบลองพยายามพูดตามอีก 3 ครัง้ หากครบ 3 ครัง้ แล้ วยังไม่
สามารถพูดตามที่บอกได้ ครบสมบูรณ์ทกุ คา ก็ให้ เปลี่ยนไปทดสอบในขันตอนที
้
่ 2 คือการวาดรูปนาฬิกา
ตารางชุดคาด้ านล่างดังต่อไปนี ้ได้ ถกู ใช้ ในการศึกษาและวิจยั ทางด้ านคลินิกมาแล้ ว1-3 หากต้ องมีการคัดกรองซ ้า แนะนาให้ เลือกและเปลี่ยนชุดคาที่ใช้ ใน
การคัดกรองให้ แตกต่างจากการคัดกรองในครัง้ แรก
ชุดคำที่ 1

ชุดคำที่ 2

ชุดคำที่ 3

ชุดคำที่ 4

ชุดคำที่ 5

ชุดคำที่ 6

ชุดคำที่ 7*

กล้ วย

ผู้นา

หมูบ่ ้ าน

แม่น ้า

กัปตันเรือ

ลูกสาว

บ้ าน

Banana

Leader

Village

River

Captain

Daughter

House

พระอาทิตย์ขึ ้น

ฤดูกาล

ห้ องครัว

ประเทศ

สวน

สวรรค์

แมว

Sunrise

Season

Kitchen

Nation

Garden

Heaven

Cat

เก้ าอี ้

โต๊ ะ

เด็ก

นิ ้ว

รูปภาพ

ภูเขา

สีเขียว

Chair

Table

Baby

Finger

Picture

Mountain

Green

*ชุดคาที่ 7 อาจมีความเหมาะสมในการใช้ กบั ผู้ที่จบประถมการศึกษาน้ อยกว่าหรื อเทียบเท่าชันประถมการศึ
้
กษาปี ที่ 4 (*word list version 7 may appropriate to use in
Thai people who finished primary school at equal or less than level 4)
อ้ างอิง (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.

ขันตอนที
้
่

2:

วาดรูปนาฬิกา

ผูท้ ดสอบพูดว่า: “ลาดับต่อไป ดิฉนั /ผม ต้องการให้ คุณ (ชื่อผู้ถกู ทดสอบ หรือ คุณลุง/ป้า คุณตา/ยาย) วาดรูปนาฬิกา โดย เริ่มจากใส่ตวั เลขให้ ครบบนหน้ าปั ด
นาฬิกาก่อน เมื่อเสร็จแล้ ว ให้ วาดเข็มนาฬิกาชี ้บอกเวลา 11 โมง 10 นาที ”
ทังนี
้ ้ให้ ใช้ รูปวงกลมที่เตรียมไว้ แล้ วสาหรับทาการวาดรูปนาฬิกา (ดูในหน้าถัดไป) ผู้ทดสอบสามารถบอกคาสัง่ ซ ้าได้ หากจาเป็ นเพราะขันตอนนี
้
้ไม่ได้ เป็ นการ
ทดสอบความทรงจา หากไม่สามารถวาดรูปนาฬิกาตามที่บอกได้ ภายใน 3 นาที ให้ ดาเนินการทดสอบขันตอนที
้
่ 3 ต่อไป

ขันตอนที
้
่

3:

การทบทวนหรือระลึกความจาโดยคา 3 คา

ผู้ทดสอบถามผู้ถกู ทดสอบให้ ทบทวนความจาและบอกคา 3 คาที่ให้ จาในขันตอนที
้
่ 1 โดยพูดว่า “มีคา 3 คาอะไรบ้ างที่ดิฉนั /ผมขอให้ จาก่อนหน้ านี”้
บันทึกชุดคา 3 คาที่ผ้ ถู กู ทดสอบตอบมาในด้ านล่าง

ชุดคาที่:

คาตอบผูถ้ ูกทดสอบ:
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การให้คะแนน
การจดจาคา:

การวาดรูปนาฬิกา:

(0-3 คะแนน)

(0 or 2 คะแนน)

1 คะแนนสาหรับ 1 คาที่จดจาได้ โดยไม่มีการบอกใบ้

รูปนาฬิกาปกติ = 2 คะแนน รูปนาฬิกาปกติคอื มีองค์ประกอบตัวเลขเรียงลาดับครบถ้วนและอยู่ใน
ตาแหน่งเหมาะสม เช่น เลข 12,3,6 และ 9 อยู่ในมุมองศาทีถ่ ูกต้องและสมดุลกัน โดยไม่มตี วั เลขบน
หน้าปั ดนาฬิกาขาดหายหรือซ้ากัน เข็มนาฬิกาชีไ้ ปทีเ่ ลข 11 และเลข 2 โดยความสันยาวของเข็
้
ม
นาฬิกาไม่นบั มานับคะแนน ทังนี
้ ้หากปฎิเสธการวาดรูปนาฬิกาหรื อไม่สามารถวาดรูปนาฬิกาปกติได้ =
0 คะแนน
คะแนนรวม= คะแนนการจดจาคา + คะแนนการวาดรูปนาฬิกา

คะแนนรวม:

(0-5 คะแนน)

จุดตัดของคะแนน Mini-Cog™ คือ <3 ในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม แต่ทงนี
ั ้ ้พบว่าจากการศึกษาทางคลินิกผู้ที่มี
ภาวะพุทธิปัญญาบกพร่ องอาจได้ คะแนนสูงกว่าจุดตัดดังกล่าว ดังนันหากต้
้
องการเพิ่มค่าความไว (sensitivity)ในการคัด
กรอง แนะนาให้ ใช้ จดุ ตัดคะแนนที่ <4 เพื่อประเมินภาวะพุทธิปัญญาด้ วย
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Clock Drawing

หมายเลขผู้ถกู ทดสอบ: ________วันที:่
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