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แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย 
MSET10 

ในกรณีที่ผู้ถูกทดสอบอ่ำนไม่ออก  เขียนไม่ได้  ไม่ต้องท ำข้อ 4,9 และ 10 
 

 บันทึกค าตอบทุกคร้ัง 
(ทั้งค ำตอบท่ีถูกและผิด) 

คะแนน 

1.Orientation for Time (5 คะแนน)   
(ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน) 
1.1 วันน้ีวันท่ีเท่ำไร   
1.2 วนันี้วันอะไร   
1.3 เดือนนี้เดือนอะไร   
1.4 ปีนีป้ีอะไร   
1.5 เวลำตอนนี้เป็นเวลำอะไร    
 
2.Orientation for Place (5 คะแนน) (ให้เลือกท ำข้อใดข้อหนึ่ง)  
(ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน) 
2.1 กรณีอยู่ท่ีสถำนพยำบำล   
  2.1.1 สถำนท่ีตรงนี้เรียกว่ำอะไร และ...ช่ือว่ำอะไร   
  2.1.2 ขณะนี้อยู่ที่ช้ันเท่ำไรของตัวอำคำร   
  2.1.3 ท่ีนี่อยู่ในอ ำเภอ–เขตอะไร   
  2.1.4 ท่ีนี่จังหวัดอะไร   
  2.1.5 ท่ีนี่ภำคอะไร   
2.2 กรณีอยูบ่้ำนของผู้ถูกทดสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  2.2.1 สถำนท่ีตรงนี้เรียกว่ำอะไรและบ้ำนเลขท่ีเท่ำไร   
  2.2.2 ที่น่ีหมู่บ้ำนหรือละแวก/คุม้/ย่ำน/ถนนอะไร   
  2.2.3 ที่น่ีอยู่ในอ ำเภอ – เขตอะไร   
  2.2.4 ที่น่ีจังหวัดอะไร   
  2.2.5 ที่น่ีภำคอะไร   
   
   

 
3. Registration (3 คะแนน) 
ต่อไปนี้เป็นกำรทดสอบควำมจ ำ ผม(ดิฉัน) จะบอกช่ือของ 3 อย่ำง คุณ (ตำ,ยำย,…) ตั้งใจฟังให้ดีนะ
เพรำะจะบอกเพียงเที่ยวเดียว ไมม่ีกำรบอกซ้ ำอีก เมื่อ ผม(ดิฉัน) พดูจบ ให้ คุณ (ตำ,ยำย,…) พูดทวน
ตำมที่ได้ยิน ให้ครบทั้ง 3 ช่ือ แล้วพยำยำมจ ำไว้ให้ดี เดี๋ยวจะถำมซ้ ำ 
*กำรบอกช่ือแต่ละค ำให้ห่ำงกันประมำณหนึ่งวินำที ต้องไม่ช้ำหรือเรว็เกินไป 
(ตอบถูก 1 ค ำได ้1 คะแนน) 
 
           ดอกไม้ แม่น้ ำ รถไฟ 
 
กรณีที่ท ำแบบทดสอบซ้ ำภำยใน 2 เดือน ให้ใช้ค ำว่ำ 
           ต้นไม้   ทะเล รถยนต ์
 

 

4. Attention /Calculation (5 คะแนน) ให้เลือกท ำข้อใดข้อหนึ่ง 
ข้อน้ีเป็นกำรคิดเลขในใจเพื่อทดสอบสมำธิ  คุณ (ตำ,ยำย...)  คิดเลขในใจเป็นไหม?   
*ถ้ำตอบคิดเป็นให้ตอบข้อ 4.1 *ถ้ำตอบคิดไม่เป็นหรือไม่ตอบ  ให้ตอบข้อ 4.2 
4.1 “ข้อนี้คิดในใจ เอำ 90 ตั้ง ลบออกทีละ 7 ไป
เรื่อย ๆ ได้ผลลัพธ์เท่ำไรใหบ้อกมำ” 

 
.....   .....   .....   .....   .... 

 

บันทึกค ำตอบตัวเลขไว้ทุกครั้ง (ทั้งค ำตอบ)ท่ีถูกและผดิ ท ำท้ังหมด 5 ครั้ง 
ถ้ำลบได้ 1, 2 หรือ 3 แล้วตอบไมไ่ด้ ก็คิดคะแนนเท่ำท่ีท ำได้ ไมต่้องย้ำยไปท ำ 4.2 
4.2 “ผม (ดิฉัน) สะกดค ำว่ำ มะนำว ให้คุณ (ตำ,ยำย,...) ฟัง แล้วให้คุณ (ตำ,ยำย,...) สะกดถอย
หลังจำกพยัญชนะตัวหลังไปตัวแรก” ค ำว่ำมะนำวสะกดว่ำ มอม้ำ-สระอะ-นอหน-ูสระอำ-วอแหวน 
ไหนคณุ (ตำ,ยำย,...) สะกดถอยหลังให้ฟังซิ                                       
                                                                    .....   .....   .....   .....   .... 
                                                                    ว     ำ     น     ะ      ม 
5. Recall (3 คะแนน) 
“เมื่อสักครู่ที่ให้จ ำของ 3 อย่ำง จ ำได้ไหมมีอะไรบ้ำง” (ตอบถูก 1 ค ำ  ได้ 1 คะแนน) 

ดอกไม้ แม่น้ ำ รถไฟ   
 
กรณีที่ท ำแบบทดสอบซ้ ำภำยใน 2 เดือน ให้ใช้ค ำว่ำ 

ต้นไม้   ทะเล รถยนต ์   
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6. Naming  (2  คะแนน)   
  6.1 ยื่นดินสอให้ผู้ถูกทดสอบแลว้ถำมว่ำ 
        “ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร” 

  

  6.2 ช้ีแว่นตำให้ผู้ถูกทดสอบดูแลว้ถำมว่ำ  
        “ของสิ่งนี้เรียกว่ำอะไร” 

  

 
7. Repetition (1 คะแนน) 
(พูดตำมได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน) 

  

“ตั้งใจฟังผม (ดิฉัน) นะ เมื่อผม (ดฉิัน) พูดข้อควำมนี้แล้วให้คุณ (ตำ,ยำย,...) พูดตำม ผม (ดิฉัน) จะ
บอกเพียงเที่ยวเดียว” 
“ใคร  ใคร่  ขาย  ไก่  ไข่” 
 
8. Verbal command (3 คะแนน)   
“ฟังดีดีนะ เดี๋ยวผม (ดิฉัน) จะส่งกระดำษให ้แล้วคุณ (ตำ,ยำย,..)  รบัด้วยมือขวำ พับครึ่งแล้ววำงที่..... 
(พ้ืน,โต๊ะ,เตียง) 
ผู้ทดสอบแสดงกระดำษเปล่ำขนำดประมำณ เอ–4 ไม่มีรอยพับให้ผูถู้กทดสอบ 
 รับด้วยมือขวำ  พับครึ่ง   แล้ววำงที่ (พ้ืน,โต๊ะ,เตียง) ................................. 
 
9. Written command (1 คะแนน)   
ต่อไปนี้เป็นค ำสั่งที่เขียนเป็นตัวหนงัสือ ต้องกำรให้คุณ (ตำ,ยำย,..) อำ่นแล้วท ำตำม คณุ(ตำ,ยำย,..) จะ
อ่ำนออกเสียงหรือในใจก็ได้   
ผู้ทดสอบแสดงกระดำษที่เขียนว่ำ “อ้ำปำก”  
  อ้ำปำกได้ 
 
10. Writing (1 คะแนน) 

  

ข้อนี้เป็นค ำสั่ง “ให้คุณ (ตำ,ยำย,...) เขียนข้อควำมอะไรก็ได้ที่อ่ำนแล้วรู้เรื่อง หรือมีควำมหมำยมำ 1 
ประโยค” 
........................................................................................................................................... 
 ประโยคมีควำมหมำย 
 
 

 
                                คะแนนรวม ............................................. 

ลงช่ือผู้ท ำกำรทดสอบ.............................................  วันท่ี ........ เดือน....................พ.ศ. ........................ 
 
จุดตัด Cut-off ส าหรับคะแนนทีส่งสัยภาวะสมองเสื่อม (Cognitively impaired) 
 

ระดับการศึกษา 
คะแนน 

จุดตัด เต็ม 
ผู้สูงอายุปกติ ไม่ได้เรียนหนังสือ  
(อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้) 

< 14 22 
(ต้องไม่ท ำข้อ 4,9,10) 

ผู้สูงอายุปกติ เรียนระดับประถมศึกษา < 17 29 
ผู้สูงอายุปกติ เรียนระดับสูงกว่าประถมศึกษา < 22 29 

 
 
 

อ้าปาก 


