
คําชี �แจงเกี�ยวกับการใช้ง�นและก�รให้คะแนนของแบบทดสอบ  
Self-Administered Gerocognitive Examination (SAGE) 

แบบทดสอบ SAGE เป็ นแบบทดสอบที�สามารถอ่านและทําไดด้ว้ยตวัเอง โดยสามารถใช้ประเมินภาวะปรชิานบกพรอ่งเล็กน้อย 
(mild cognitive impairment, MCI) และภาวะสมองเสื�อมระยะตน้ได้ แบบทดสอบนี� ใช้เวลาทําประมาณ 15 นาที คะแนนเต็ม 
คอื 22 คะแนน โดยหากไดค้ะแนนตั �งแต่ 17 ขึ �นไปถือวา่อยู่ ในเกณฑ์ปกติ

คําแนะนําการใช้งาน

แบบทดสอบนี�เป็ นแบบทดสอบที�ทําไดด้ว้ยตนเอง แนะนําให้เตมิคาํตอบดว้ยตนเองโดยไม่มีผู้อื�นคอยช่วยบอกคาํตอบ ให้แจ้งผู้ทํา 
แบบทดสอบวา่แบบทดสอบนี�มีสี�หน้า ไม่ควรมีปฏิทินหรอืนาฬิกาในสถานที�ที�ทําแบบทดสอบ และไม่ควรตอบคาํถามใดๆกับผู้ทํา 
แบบทดสอบ ให้บอกเพียงวา่ให้ทําดว้ยตนเองให้มากที�สุดเท่าที�ทําได้้

คําตอบที� ไม่ต้องนํามาคิดคะแนน

อัตถชีวประวตัติา่งๆ 

ความรูสึ้กของผู้ทําแบบทดสอบ: ท่านมี�ญหาเกี�ยวกับความจําหรอืการคดิวางแผนหรอืไม่?

ประวตัคิรอบครวั

อาการอ่อนแรง 

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

อาการซึมเศรา้

การเปลี�ยนแปลงทางบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวนั 

คําตอบที� ใช้นํามาคิดคะแนน

1. การรบัรูว้นัเวลา: คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 4 คะแนน

เดือน :  ้  ตอบถูกได ้1 คะแนน
ตอบผิดได ้0 คะแนน

วนัที� :  ้  ตอบถูกได ้2 คะแนน
คลาดเคลื�อนไม่เกิน 3 วนัได ้1 คะแนน
ตอบผิดได ้0 คะแนน

ปี :  ตอบถูกได้ 1 คะแนน  
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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2. การเรยีกชื�อ : คะแนนที�เป็ นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน ไม่จําเป็ นตอ้งสะกดถูกตอ้ง

ในแตล่ะรปูหากตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน  

3. การเปรยีบเทียบความเหมือนของวตัถุ : คะแนนที�เป็ นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน ไม่จําเป็นตอ้งสะกดถูกตอ้ง
ตอบเป็ นนามธรรมได ้2 คะแนน ตอบเป็ นรปูธรรมได ้1 คะแนน ตอบอย่างอื�นได ้0 คะแนน

4. การคดิคาํนวณ : คะแนนที�เป็ นไดม้ากสุดคอื 1 คะแนน

ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน 

5. การคิดคำานวณ : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 1 คะแนน

ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน

6. ความจํา : ให้คาํละ 1 คะแนน (มากสุด 12 คะแนน)

7. การวาดรปู : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน 
    ได ้2 คะแนน หากวาดภาพเป็นสามมิติไดห้รอืวาดรปูรา่งไดถู้กตอ้งโดยเส้นที�ขนานกันทํามุมไม่เกิน10º

ได ้1 คะแนน หากวาดรปูรา่งไดถู้กตอ้งแตเ่ส้นที�ขนานกันทํามุมเกิน 10º หรอืรปูรา่งผิด
ได ้0 คะแนน หากวาดนอกเหนือจากดงักล่าว

8. การวาดรปู : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน 

นาฬิกา : คะแนนเป็น 4 ส่วนคอื หน้า�ดนาฬิกา ตวัเลขบนหน้า�ด (เลขทั �ง 12 อยู่ ในลําดบัและตาํแหน่งที�ถูกตอ้ง) 
เข็มนาฬิกา (เข็มขี �เวลาถูกตอ้งและตอ้งมีจุดเชื�อมกันตรงกลางหน้า�ด) และขนาดของนาฬิกา (ขนาดเหมาะสมและระบุ
ให้ชัดเจนเข็มสั�น-ยาว)

ได ้2 คะแนน หากทาํถูกทั �ง 4 ส่วน
ได ้1 คะแนน หากทําถูก 3 ส่วนจาก 4 ส่วน โดยหนึ�งในสามที�ทําถูก ตอ้งชี �เวลาถูกตอ้ง)
ได ้0 คะแนน หากเป็นกรณีอื�นๆ

9. แบบทดสอบความคล่องในการใช้ภาษา : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน ไม่จําเป็นตอ้งสะกดถูก
ได ้2 คะแนนหากตอบได ้12 คาํ
ได ้1 คะแนนหากตอบได ้10-11 คาํ
ได ้0 คะแนนหากตอบไดน้้อยกวา่เท่ากับ 9 คาํ

คาํชี �แจงการให้คะแนนของแบบทดสอบ SAGE หน้า 2/3

©2007-2021 The Ohio State University. All Rights Reserved.  
D. Scharre MD, version 6.13  sagetest.osu.edu
Translated to Thai by C.Dumrikarnlert, V.Senanarong, C.Rattanabannakit



10. แบบทดสอบการวางแผน : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน
การลากเส้นตอ่เนื�องแบบที�มีการดดัแปลง : การทําผิดคอืกรณีที� ไม่ลากเส้นระหวา่งคาํสองคาํที�
ควรลาก หรอืลากเส้นระหวา่งคาํที� ไม่ควรลากตอ่กัน

ได ้2 คะแนน หากทําถูกทั �งหมด หรอืสามารถแก้ ไขความผิดพลาดดว้ยตวัเองได้
ได ้1 คะแนน หากมีจุดที�ทําผิด 1-2 ตาํแหน่ง 
ได ้0 คะแนน หากมีจุดที�ทําผิดมากกวา่ 2 ตาํแหน่ง

11. แบบทดสอบการวางแผน : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน
การแก้�ญหา : ฉบับที� 1 และ 2 

ได ้2 คะแนน หากขยับเส้นหรอืกากบาทเส้นไดถู้กตอ้งและภาพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง

ได ้1 คะแนน หากขยับเส้นหรอืกากบาทเส้นไดถู้กตอ้งและไม่ไดค้าํตอบในภาพสุดท้าย หรอื ขยับเส้น
หรอืกากบาทเส้นไดถู้กตอ้งแตภ่าพสุดท้ายผิดไปจากคาํตอบ หรอื ไม่มีการขยับเส้นหรอืกากบาทเส้น
และภาพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง 

ได ้0 คะแนน ในกรณีอื�น  ๆรวมถึงการขยับเส้นหรอืกากบาทเส้นผิดแตภ่าพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง

การแก้�ญหา : ฉบับที� 3 และ 4 

ได ้2 คะแนน หากขีดฆ่าเส้นไดถู้กตอ้งและภาพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง

ได ้1 คะแนน หากขีดฆ่าเส้นไดถู้กตอ้งและไม่ไดค้าํตอบในภาพสุดท้าย หรอื ขีดฆ่าเส้นไดถู้กตอ้งแต่
ภาพสุดท้ายผิดไปจากคาํตอบ หรอื ไม่มีการขีดฆ่าเส้นและภาพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง

ได ้0 คะแนน ในกรณีอื�น  ๆรวมถึงการขีดฆ่าเส้นผิดแตภ่าพสุดท้ายไดค้าํตอบที�ถูกตอ้ง

12. แบบทดสอบความจํา : คะแนนที�เป็นไดม้ากสุดคอื 2 คะแนน

ฉบับที� 1 และ 2 
ได ้2 คะแนน หากใช้คาํไดถู้กตอ้งทั �งหมด "ฉันทําครบแล้ว"
ได ้1 คะแนน หากมีคาํวา่ "ครบ" เช่น "ใช่ ทําครบหมดแล้ว" หรอื "ครบแล้ว" เป็นตน้ 
ได ้0 คะแนน หากตอบอื�นๆนอกจากข้างตน้

ฉบับที� 3 และ 4 
ได ้2 คะแนน หากใช้คาํไดถู้กตอ้งทั �งหมด "ฉันทําเสรจ็แล้ว"
ได ้1 คะแนน หากมีคาํวา่ "เสรจ็" เช่น "ใช่ ทําเสรจ็หมดแล้ว" หรอื "เสรจ็แล้ว" เป็นตน้
ได ้0 คะแนนหากตอบอื�นๆนอกจากข้างตน้ 

คะแนนทั �งหมดคอื 0 (น้อยที�สุด) ถึง 22 (มากที�สุด)
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