ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 26 ข้อ (ข้อ 1-26) ข้อละ 1 คะแนน รวม 26 คะแนน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ภำวะกำรเจริ ญเติบโตทำงร่ ำงกำยของตนเองกับเกณฑ์มำตรฐำน (พ 1.1 ม.1/3)
1. กำรตรวจสอบกำรเจริ ญเติบโตของตนเอง กับกรำฟแสดงเกณฑ์กำรเจริ ญเติบโตต้องใช้ขอ้ มูลในข้อใด
1 ส่ วนสู ง ควำมยำวรอบอก ควำมยำวรอบเอว
2 อำยุ ส่ วนสู ง ควำมยำวรอบเอว
3 อำยุ น้ ำหนัก ควำมยำวรอบอก
4 อำยุ น้ ำหนัก ส่ วนสู ง
ตัวชี้วดั : อธิ บำยวิธีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศ
อย่ำงเหมำะสม (พ 2.1 ม.1/1)
2. ถ้ำรู ้สึกว่ำตนเองมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร
1 แสดงพฤติกรรมตำมเพศของตนให้เหมำะสมกับกำลเทศะ
2 คบกับเพื่อนต่ำงเพศในฐำนะคู่รักเพื่อปกปิ ดควำมจริ ง
3 เปลี่ยนแปลงกำรใช้คำพูดและกิริยำท่ำทำงใหม่
4 ย้ำยกลุ่มไปคบกับเพื่อนต่ำงเพศ
ตัวชี้วดั : เพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐำน
ที่นำไปสู่ กำรพัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ (พ 3.1 ม.1/1)
3. กำรม้วนหน้ำ ม้วนหลังเป็ นพื้นฐำนสำคัญของกำรเล่นกีฬำชนิดใด
1 ว่ำยน้ ำ
2 เทควันโด
3 วิง่ ข้ำมรั้ว
4 ยิมนำสติกฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์

ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยและเลือกเข้ำร่ วมเล่นกีฬำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ พร้อมทั้งมีกำรประเมินกำรเล่นของตนและผูอ้ ื่น (พ 3.2 ม.1/2)
4. ถ้ำต้องกำรให้ตนเองมีควำมคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง ควรเลือกเล่นกีฬำชนิดใด
1 กอล์ฟ
2 เปตอง
3 ว่ำยน้ ำ
4 เทเบิลเทนนิส
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ม.1/2)
5. “ชุมชน A อยูใ่ นถิ่นทุรกันดำร คนในชุมชนส่ วนใหญ่มีต่อมไทรอยด์บวมโต เด็กมีพฒั นำกำรทำง
สมองช้ำ เฉื่อยชำ” นักเรี ยนคิดว่ำข้อใดเป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิดอำกำรของคนในชุมชน A
1 ดื่มน้ ำที่ไม่สะอำด
2 ไม่ได้บริ โภคอำหำรทะเล
3 ไม่ได้ดื่มน้ ำนมมำรดำในวัยทำรก
4 รับประทำนอำหำรที่ปรุ งไม่สุกเป็ นประจำ
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยอย่ำงปลอดภัย (พ 5.1 ม.1/1)
6. นักเรี ยนควรใช้วธิ ี กำรใดเคลื่อนย้ำยเพื่อนที่ขำแพลงและตัวโตกว่ำไปห้องพยำบำล
1 วิธีอุม้ กอดคอทำบหลัง
2 วิธีกอดคอขี่หลัง
3 วิธีพยุงเดิน
4 วิธีลำก
ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ (พ 5.1 ม.1/3)
7. ข้อใดคือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่กฎหมำยกำหนดสำหรับผูข้ บั ขี่ยำนพำหนะ
1 ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
2 ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
3 ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
4 ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์

ตัวชี้วดั : อธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำในวัยรุ่ น
(พ 1.1 ม.2/1)
8. เมื่อเข้ำสู่ วยั รุ่ นเพศชำยและเพศหญิงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ ำงกำยอย่ำงไร
1 เพศชำยมีขนรักแร้
เพศหญิงมีหนวดเครำ
2 เพศชำยเสี ยงแตก
เพศหญิงสะโพกผำยออก
3 เพศชำยเต้ำนมขยำยใหญ่
เพศหญิงมีกล้ำมเนื้ อเป็ นมัด
4 เพศชำยมีเอวคอดเล็ก
เพศหญิงมีผวิ พรรณอ่อนนุ่ม
ตัวชี้วดั : ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำในวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.2/2)
9. ข้อใดไม่ มีผลกระทบต่อกำรเจริ ญเติบโตของวัยรุ่ น
1 พันธุกรรม
2 เครื่ องแต่งกำย
3 กำรพักผ่อน
4 ควำมเครี ยด
ตัวชี้วดั : อธิ บำยวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจำกโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ
กำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (พ 2.1 ม.2/3)
10. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดช่วยป้ องกันกำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
1 นัดพบคนที่พดู คุยทำงอินเทอร์เน็ตโดยชวนเพื่อนสนิทไปด้วย
2 ชวนเพื่อนต่ำงเพศมำอยูเ่ ป็ นเพื่อนเมื่ออยูบ่ ำ้ นคนเดียว
3 ตอบปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวกลำงคืน
4 เลือกคบเฉพำะเพื่อนที่มีฐำนะดี

ตัวชี้วดั : นำผลกำรปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหวในกำรเล่นกีฬำจำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยมำสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมำะสมในบริ บทของตนเอง (พ 3.1 ม.2/1)
11. กำรตัดสิ นใจที่ดีเป็ นคุณสมบัติสำคัญในกำรเล่นกีฬำชนิดใดมำกที่สุด
1 บำสเกตบอล
2 กระบี่กระบอง
3 วิง่ 100 เมตร
4 ว่ำยน้ ำ
ตัวชี้วดั : เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภำพของรู ปแบบกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรม
ในชีวติ ประจำวัน (พ 3.1 ม.2/3)
12. กำรเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ดว้ ยกำรโยนและกำรรับลูกบอลเหมำะสำหรับใช้ฝึกเล่น
กีฬำชนิดใด
1 แฮนด์บอล แชร์บอล
2 วอลเลย์บอล ตะกร้อ
3 เปตอง บำสเกตบอล
4 ฟุตซอล ฟุตบอล
ตัวชี้วดั : อธิ บำยสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำที่เกิดจำกกำร
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำเป็ นประจำจนเป็ นวิถีชีวติ (พ 3.2 ม.2/1)
13. กำรหลัง่ สำรเอนดอร์ ฟินส์ (Endorphins) เมื่อเล่นกีฬำทำให้เกิดผลอย่ำงไร
1 เกิดกำรเผำผลำญไขมันในร่ ำงกำย
2 รู ้สึกสดชื่น ผ่อนคลำยควำมเครี ยด
3 ระดับสติปัญญำเพิ่มสู งขึ้น
4 ผิวพรรณเปล่งปลัง่

ตัวชี้วดั : เลือกใช้บริ กำรทำงสุ ขภำพอย่ำงมีเหตุผล (พ 4.1 ม.2/1)
14. สถำนบริ กำรสุ ขภำพในข้อใดเป็ นบริ กำรด้ำนสุ ขภำพเฉพำะทำง
1 โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล
2 โรงพยำบำลในมหำวิทยำลัย
3 สถำบันโรคผิวหนัง
4 โรงพยำบำลเด็ก
ตัวชี้วดั : เสนอแนะวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครี ยด (พ 4.1 ม.2/6)
15. เมื่อเพื่อนซึ มเศร้ำหรื อมีเรื่ องไม่สบำยใจ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตำมข้อใด
1 ปล่อยให้เพื่อนอยูค่ นเดียวจนกว่ำจะสบำยใจขึ้น
2 ชวนเพื่อนมำติวหนังสื อเตรี ยมสอบที่บำ้ น
3 พำเพื่อนไปเที่ยวต่ำงจังหวัด
4 ชวนไปเล่นกีฬำที่เพื่อนชอบ
ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะชีวติ ในกำรป้ องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คบั ขันที่อำจนำไปสู่ อนั ตรำย
(พ 5.1 ม.2/3)
16. ถ้ำมีรุ่นพี่ชวนไปเที่ยวกลำงคืน นักเรี ยนจะตอบปฏิเสธอย่ำงไร
1 “ไว้วนั หลังแล้วกันพี่ พรุ่ งนี้มีสอบ”
2 “ไม่ไปหรอกครับ/ค่ะ ต้องอ่ำนหนังสื อเตรี ยมสอบ”
3 “ไม่ไปหรอก ไม่ชอบเที่ยวกลำงคืน อย่ำมำชวนอีกนะ”
4 “วันนี้คงไปไม่ได้ เพรำะพ่อแม่อยูบ่ ำ้ น เอำไว้ครำวหน้ำนะครับ/ค่ะ”
ตัวชี้วดั : เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำแต่ละช่วง
ของชีวติ (พ 1.1 ม.3/1)
17. ข้อใดเป็ นลักษณะจิตใจและอำรมณ์ของวัยรุ่ นที่เปลี่ยนแปลงจำกวัยเรี ยน
1 สนใจและมีควำมรู้สึกชอบเพศตรงข้ำมบำงคนเป็ นพิเศษ
2 ต้องกำรควำมรักและควำมเอำใจใส่ จำกพ่อแม่
3 มักคิดถึงเรื่ องรำวในอดีตของตนเอง
4 มีอำรมณ์สงบและมัน่ คงมำกขึ้น

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สื่อโฆษณำ ที่มีอิทธิ พลต่อกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.3/3)
18. กำรโฆษณำในข้อใดที่มีอิทธิ พลต่อกำรเจริ ญเติบโตของวัยรุ่ น
1 ร้ำนอำหำรเปิ ดใหม่สไตล์เกำหลีทำงวิทยุ
2 โพรโมชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงหนังสื อพิมพ์
3 ชำลดน้ ำหนักดื่มแล้วผอมเพรี ยวทันใจทำงอินเทอร์ เน็ต
4 รถยนต์รุ่นใหม่ประหยัดน้ ำมัน ลดมลพิษให้โลกทำงโทรทัศน์
ตัวชี้วดั : อธิบำยอนำมัยแม่และเด็ก กำรวำงแผนครอบครัวและวิธีกำรปฏิบตั ิตนที่เหมำะสม
(พ 2.1 ม.3/1)
19. ข้อใดแสดงให้เห็นควำมสำคัญของกำรวำงแผนครอบครัว
1 อยูบ่ ำ้ นท่ำนอย่ำนิ่งดูดำย ปั้ นวัวปั้ นควำยให้ลูกท่ำนเล่น
2 มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี
3 รักวัวให้ผกู รักลูกให้ตี
4 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำงป้ องกัน แก้ไขควำมขัดแย้งในครอบครัว (พ 2.1 ม.3/3)
20. สถำนกำรณ์ในข้อใดนำไปสู่ ควำมขัดแย้งในครอบครัวได้มำกที่สุด
1 พ่อใช้ให้ลูกไปซื้ อของ
2 น้องขอให้พี่สอนกำรบ้ำน
3 พี่บอกให้นอ้ งช่วยทำงำนบ้ำน
4 แม่ต่อว่ำลูกที่กลับบ้ำนดึก
ตัวชี้วดั : มีมำรยำทในกำรเล่นและดูกีฬำ ด้วยควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ (พ 3.2 ม.3/1)
21. นักกีฬำที่ดีไม่ควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร
1 ขอเวลำนอกเมื่อทีมมีคะแนนตำมฝ่ ำยตรงข้ำม
2 ส่ งสัญญำณให้เพื่อนในทีมเล่นตำมแผน
3 ต่อว่ำกรรมกำรที่ตดั สิ นผิดพลำด
4 แสดงท่ำทำงดีใจเมื่อทำคะแนนได้

ตัวชี้วดั : เสนอผลกำรพัฒนำสุ ขภำพของตนเองที่เกิดจำกกำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ
เป็ นประจำ (พ 3.2 ม.3/5)
22. กำรเล่นกีฬำในข้อใดช่วยสร้ำงเสริ มกำรทำงำนของระบบไหลเวียนโลหิ ตมำกที่สุด
1 ว่ำยน้ ำ
2 ลีลำศ
3 ยิมนำสติก
4 บำสเกตบอล
ตัวชี้วดั : กำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสมกับวัยต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและคุณค่ำทำง
โภชนำกำร (พ 4.1 ม.3/1)
23. พิจำรณำรำยกำรอำหำรที่กำหนดให้ ดังนี้
มือ้ เช้ า
A. ข้ำวต้มปลำ นมพร่ องมันเนย
B. ข้ำวผัดปู น้ ำส้มคั้น
C. แซนด์วชิ ทูนำ กำแฟร้อน
D. น้ ำเต้ำหู ้ ปลำท่องโก๋

มือ้ กลางวัน
A. รำดหน้ำหมูสับ แตงโมปั่ น
B. เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ ำเปล่ำ
C. สเต๊กไก่ ซุ ปเห็ด
D. ก๋ วยเตี๋ยวคัว่ ไก่ มะละกอ

มือ้ เย็น
A. พะโล้ ข้ำวสวย
B. แกงส้มผักรวม ไข่เจียว ข้ำวสวย
C. แกงจืดเต้ำหูห้ มูสับ ข้ำวสวย
D. พะแนงหมู ข้ำวสวย แอปเปิ ล

จำกตำรำงรำยกำรอำหำร นักเรี ยนจะจัดรำยกำรอำหำรให้คุณปู่ คุณย่ำหรื อคุณตำคุณยำยที่บำ้ นอย่ำงไร
มื้อเช้ำ
มื้อกลำงวัน มื้อเย็น
1
B
A
D
2
C
C
B
3
D
B
A
4
A
D
C

ตัวชี้วดั : วำงแผนและจัดเวลำในกำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อน และกำรสร้ำงเสริ มสมรรถภำพ
ทำงกำย (พ 4.1 ม.3/4)
24. ข้อใดเป็ นกำรจัดสรรเวลำเพื่อกำรพักผ่อนที่เหมำะสม
1 นัดเพื่อนไปชมภำพยนตร์ทุกวันอำทิตย์
2 นอนหลับช่วงพักกลำงวัน วันละ 20-30 นำที
3 ไปร้องเพลงคำรำโอเกะที่หำ้ งสรรพสิ นค้ำทุกวันหลังเลิกเรี ยน
4 ไปเที่ยวต่ำงจังหวัดกับครอบครัวในช่วงเทศกำลหรื อวันหยุดสำคัญ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อต่อพฤติกรรมสุ ขภำพและควำมรุ นแรง (พ 5.1 ม.3/3)
25. อ่ำนบทควำมที่กำหนดให้ต่อไปนี้
เอแบคโพลล์ เปิ ดเผยงำนวิจยั เชิงสำรวจ เรื่ อง อิทธิพลของสื่ อต่ อเด็กและเยาวชนไทย ในยุคโลก
ไร้ พรมแดน จำกกรณี ศึกษำตัวอย่ำงอำยุ 12-24 ปี ในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลจำนวน
ทั้งสิ้ น 1,606,286 คน พบว่ำส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 90.5 ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนโทรทัศน์ และ
อินเทอร์ เน็ตมำแรงเป็ นอันดับสองคิดเป็ นร้อยละ 81.4 จำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์ที่น่ำเป็ นห่วง คือ
ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 94.0 เคยดูละครโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหำรุ นแรงหรื อกำรมีเพศสัมพันธ์เกินเลย และ
ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 98.9 ของคนที่ดูแล้ว เกิดควำมรู ้สึกร่ วม เช่น โกรธ เศร้ำ เกิดควำมต้องกำร
สำหรับกำรใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตมีสิ่งที่น่ำเป็ นห่ วงคือ ร้อยละ 37.1 มองว่ำ เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหำรุ นแรง
เช่น กำรทำระเบิด ฆำตกรรม ยำเสพติด ควำมรุ นแรงทำงเพศ เป็ นเรื่ องปกติธรรมดำ/น่ำสนใจ และ
จำกผลสำรวจยังพบด้วยว่ำ ครึ่ งหนึ่งหรื อร้อยละ 50.1 เกิดควำมรู ้สึกอยำกเลียนแบบเว็บไซต์ที่มี
เนื้อหำรุ นแรง
ที่มำ : หนังสื อพิมพ์มติชน
จำกข้อมูลในบทควำมมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ ควำมเสี่ ยงในข้อใดมำกที่สุด
1 กำรติดเกมออนไลน์
2 กำรเลียนแบบควำมรุ นแรง
3 กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
4 กำรแต่งกำยเลียนแบบดำรำ นักร้อง

ตัวชี้วดั : แสดงวิธีกำรช่วยฟื้ นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ม.3/5)
26. กำรกระตุน้ หัวใจต้องกดให้กระดูกหน้ำอกยุบลงไปกี่นิ้ว
1 ประมำณ 1 นิ้ว
2 ประมำณ 1.5 นิ้ว
3 ประมำณ 2 นิ้ว
4 ประมำณ 2.5 นิ้ว
ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 27-30 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 31 = 2 คะแนน รวม 14 คะแนน
ข้อ 27-31 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบประสำท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุ ขภำพ
กำรเจริ ญเติบโต และพัฒนำกำรของวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.1/1)
27. ข้อใดไม่ ได้ เกิดจำกกำรทำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติ (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ได้กลิ่นอำหำรแล้วรู ้สึกหิ วข้ำว
2 หัวใจเต้นแรงเมื่อเจอคนที่ชอบ
3 กระโดดข้ำมหลุมที่มีน้ ำขังอยู่
4 คิดหำคำตอบโจทย์คณิ ตศำสตร์ ได้อย่ำงรวดเร็ ว
ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำจนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภำพดี
(พ 3.2 ม.1/1)
28. กำรออกกำลังกำยด้วยกำรเต้นแอโรบิกเป็ นประจำส่ งผลต่อสุ ขภำพอย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 หำยเหนื่อยช้ำเมื่อทำงำนที่ตอ้ งออกแรงมำก
2 เคลื่อนไหวทำกิจกรรมได้อย่ำงกระฉับกระเฉง
3 จิตใจแจ่มใส เบิกบำน
4 มีรูปร่ ำงสมส่ วน

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน (พ 2.1 ม.2/2)
29. ข้อใดเป็ นปั ญหำสังคมที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 กำรทำแท้งเถื่อน
2 ทำรกถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ ร่อน
3 รัฐบำลต้องสั่งซื้ อสิ นค้ำแม่และเด็กจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
4 กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพในกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชี้วดั : เสนอแนวทำงป้ องกันโรคที่เป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่ วยและกำรตำยของคนไทย
(พ 4.1 ม.3/2)
30. อ่ำนบทควำมที่กำหนดให้ต่อไปนี้
คนเรำมีปัญหำภำวะน้ ำหนักเกินหรื อโรคอ้วนมำกขึ้น ส่ งผลให้เจ็บป่ วยเป็ นโรคไม่ ติดต่ อ
เรื้อรัง หรื อที่เรี ยกว่ำ โรควิถีชีวติ แพร่ ระบำดไปทัว่ ทั้งที่โรคเหล่ำนี้ป้องกันได้ แต่สถำนกำรณ์
ปั จจุบนั กลับเข้ำขั้นวิกฤติ
จำกบทควำม ข้อใดกล่ำวถึงโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังหรื อโรควิถีชีวติ และเสนอแนวทำง
ป้ องกันโรคได้ถูกต้อง (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ควำมดันโลหิตสู ง : หลีกเลี่ยงอำหำรรสเค็มจัด
2 โรคมะเร็ ง : ไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3 โรคหัวใจ : ออกกำลังกำยด้วยกำรวิง่ อย่ำงสม่ำเสมอ
4 โรคเบำหวำน : รับประทำนอำหำรที่มีรสหวำนเป็ นประจำ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ ยงและพฤติกรรมเสี่ ยงที่มีผลต่อสุ ขภำพและแนวทำงป้ องกัน (พ 5.1 ม.3/1)
31. กำรป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภำพปฏิบตั ิได้อย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ใช้เวลำว่ำงรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ทำ้ ทำยกับเพื่อน ๆ
2 ปรึ กษำพ่อแม่ผปู ้ กครองเมื่อมีเรื่ องไม่สบำยใจ
3 หลีกเลี่ยงไม่คบเพื่อนที่สูบบุหรี่
4 รับประทำนอำหำรเฉพำะที่ตนชอบ

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
1

เฉลย
4

2

1

3

4

4

4

5

2

6

3

7

2

8

2

เหตุผล
กำรประเมินกำรเจริ ญเติบโตด้ำนร่ ำงกำย ได้แก่ กำรประเมินน้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ
กำรประเมินส่ วนสู งตำมเกณฑ์อำยุ และกำรประเมินน้ ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสู ง
ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบ คือ อำยุ น้ ำหนัก ส่ วนสู ง
กำรเบี่ยงเบนทำงเพศ คือ ผูท้ ี่มีควำมรู้สึกทำงเพศ เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมทำงเพศ
ที่แสดงออกแตกต่ำงจำกคนส่ วนใหญ่ของสังคม เมื่อมีควำมรู้สึกเบี่ยงเบนทำงเพศ
ต้องยอมรับและปรับพฤติกรรมกำรแสดงออกของตนให้เหมำะสมกับเพศและ
กำลเทศะ เพื่อให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่ำงมีควำมสุ ข
กำรม้วนหน้ำ ม้วนหลัง ต้องใช้ทกั ษะควำมอ่อนตัวและกำรมีควำมยืดหยุน่ ของ
ร่ ำงกำย ซึ่ งเป็ นพื้นฐำนสำคัญในกำรเล่นยิมนำสติกประเภทฟลอร์ เอ็กเซอร์ไซส์
เทเบิลเทนนิสเป็ นกีฬำที่ผเู ้ ล่นต้องมีควำมคล่องตัว เคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไว
ในกำรตีตอบโต้ลูกเทเบิลเทนนิส ซึ่ งเกมกำรเล่นมีควำมรวดเร็ วมำก
เกิดจำกคนในชุมชน A ขำดสำรไอโอดีน ทำให้เป็ นโรคคอพอกและเด็กมี
สติปัญญำด้อย พัฒนำกำรทำงสมองช้ำ ซึ่ งสำรไอโอดีนมีอยูใ่ นอำหำรทะเล
วิธีพยุงเดิน เหมำะสำหรับผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัว มีแขนหรื อขำข้ำงใดข้ำงหนึ่งเจ็บ และ
เนื่องจำกเพื่อนตัวโตกว่ำ จึงไม่สำมำรถให้ขี่หลังหรื ออุม้ ทำบหลังได้ นอกจำกนี้
วิธีลำกยังเหมำะสำหรับใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อต้องกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกที่เกิด
เหตุโดยเร็ วที่สุด
ตำมประกำศกฎกระทรวงมหำดไทย กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสำหรับ
ผูข้ บั ขี่ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ผูฝ้ ่ ำฝื นจะต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรื อปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อเข้ำสู่ วยั รุ่ น เพศชำยและเพศหญิงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ ำงกำยที่แสดง
ลักษณะทำงเพศชัดเจน โดยเพศชำยจะมีกล้ำมเนื้อเป็ นมัด แข็งแรง มีขนรักแร้
หนวดเครำ ขนหน้ำแข้ง ขนอวัยวะเพศ เสี ยงแตก เห็นลูกกระเดือกชัดเจน เพศหญิง
เต้ำนมจะขยำยใหญ่ข้ ึน สะโพกผำยออก เอวคอดเล็กลง มีขนรักแร้ ขนอวัยวะเพศ
ผิวพรรณอ่อนนุ่ม
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เหตุผล
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเจริ ญเติบโต ได้แก่ พันธุ กรรมโครงสร้ำงของร่ ำงกำย
กำรอบรมเลี้ยงดูและควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว อำหำร กำรออกกำลังกำย
กำรพักผ่อน สภำพแวดล้อมทำงสังคม กำรเจ็บป่ วยหรื อได้รับบำดเจ็บ
กำรตอบปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวกลำงคืน จะช่วยป้ องกันกำรดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ที่ทำให้ขำดสติและนำไปสู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งอันตรำยทำงเพศ
ที่ทำให้เกิดกำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
กีฬำบำสเกตบอลต้องใช้ทกั ษะกำรตัดสิ นใจที่ดีในกำรเล่น คือ กำรตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับระยะทำง ทิศทำง ปริ มำณของแรงที่ตอ้ งใช้ในกำรส่ งลูกและกำรยิงประตู
ทำคะแนน
แฮนด์บอลและแชร์ บอลเป็ นกีฬำที่ตอ้ งใช้ลูกบอลเป็ นอุปกรณ์ในกำรเล่น ผูเ้ ล่นจึง
ควรฝึ กกำรเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ดว้ ยกำรโยนและกำรรับลูกบอล
ซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐำนของกีฬำทั้งสองชนิด
เมื่อเล่นกีฬำหรื อออกกำลังกำย ร่ ำงกำยจะหลัง่ สำรเอนดอร์ ฟินส์ (Endorphins)
ที่ทำให้ร่ำงกำยสดชื่น แจ่มใส ลดควำมเครี ยด
ระบบบริ กำรด้ำนสุ ขภำพเฉพำะทำง หมำยถึง ระบบกำรจัดบริ กำรด้ำนสุ ขภำพ
ที่มุ่งกลุ่มเป้ ำหมำยเฉพำะหรื อรองรับกำรจัดกำรกับปั ญหำเฉพำะเรื่ องที่ตอ้ งใช้
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี ทรัพยำกร ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ โดยสถำบันโรค
ผิวหนัง เป็ นสถำนบริ กำรสุ ขภำพที่ตรวจรักษำโรคผิวหนัง
กำรเล่นกีฬำที่ชอบจะทำให้เกิดควำมสนุกสนำน อำรมณ์ดี ผ่อนคลำยควำมเครี ยด
จำกควำมซึ มเศร้ำหรื อเรื่ องไม่สบำยใจ
กำรตอบปฏิเสธ ต้องใช้ถอ้ ยคำที่สุภำพ และให้เหตุผลที่ชดั เจน น่ำเชื่ อถือ และปิ ด
โอกำสกำรถูกชักชวนไปในสถำนกำรณ์ที่เสี่ ยงต่ออันตรำยอีก
เมื่อเข้ำสู่ วยั รุ่ น จะมีกำรเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้วยั รุ่ นมีร่ำงกำยที่แสดง
ลักษณะทำงเพศชัดเจน อำรมณ์อ่อนไหวง่ำย รุ นแรง รู ้จกั รักสวยรักงำม สนใจเพศตรงข้ำม ต้องกำรกำรยอมรับจำกกลุ่มเพื่อน
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่รักสวยรักงำม และใส่ ใจดูแลรู ปร่ ำงหน้ำตำของตนเอง กำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดน้ ำหนัก ทำให้ผอม จึงเป็ นสื่ อที่วยั รุ่ นให้ควำมสนใจมำกและ
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่วยั รุ่ นนิ ยมใช้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และมีกำรโฆษณำขำย
สิ นค้ำประเภทต่ำง ๆ จำนวนมำก
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เหตุผล
กำรวำงแผนครอบครัว ช่วยให้มีบุตรในเวลำที่ตอ้ งกำร มีจำนวนบุตรตำมควำม
เหมำะสมกับควำมสมบูรณ์ของสุ ขภำพ ภำวะทำงสังคม เศรษฐกิจของครอบครัว
หำกไม่วำงแผนครอบครัวจะทำให้เกิดปั ญหำต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น ปั ญหำเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ดังกล่ำวที่วำ่ มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี
สำเหตุที่นำไปสู่ ควำมขัดแย้งในครอบครัว เช่น กำรมีควำมคิดเห็นต่ำงกัน กำรขำด
ควำมตระหนักในบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของตนเอง กำรไม่มีเวลำให้กนั
กำรใช้คำพูดที่รุนแรง ใช้คำหยำบคำย ใช้คำพูดที่กำ้ วร้ำวพูดคุยกัน
นักกีฬำที่ดีควรเคำรพคำตัดสิ นของกรรมกำรหรื อผูต้ ดั สิ น หรื อหำกกรรมกำร
ตัดสิ นผิดพลำด ควรยืน่ เรื่ องประท้วงตำมกฎกติกำที่กำหนดไว้ ไม่ควรต่อว่ำ
กรรมกำร
กำรว่ำยน้ ำช่วยให้หำยใจเร็ วและแรง ซึ่ งทำให้หวั ใจสู บฉี ดเลือดและเลือดมีกำร
ไหลเวียนดี
คุณปู่ คุณย่ำหรื อคุณตำคุณยำยอยูใ่ นช่วงวัยสู งอำยุ ซึ่ งเป็ นวัยที่ร่ำงกำยมีกำร
เสื่ อมสภำพ ระบบอวัยวะต่ำง ๆ ทำงำนได้ไม่ดี จึงควรรับประทำนอำหำรที่อ่อน ๆ
ย่อยง่ำย ครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีไขมันสู ง มีกะทิ และไม่ควรดื่มชำ
กำแฟ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กำรจัดสรรเวลำพักผ่อนควรเลือกช่วงเวลำที่เหมำะสม ในสถำนที่ที่เหมำะสม
กำรวำงแผนใช้เวลำในวันหยุดช่วงเทศกำลหรื อวันหยุดสำคัญไปเที่ยวพักผ่อน
ต่ำงจังหวัดกับครอบครัว เป็ นกำรจัดสรรเวลำในกำรพักผ่อนที่เหมำะสม ช่วยสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว
จำกบทควำมแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมเลียนแบบควำมรุ นแรงของวัยรุ่ น
จำกสื่ อโทรทัศน์และอินเทอร์ เน็ต
กำรกระตุน้ หัวใจเพื่อช่วยชีวิตให้นงั่ ในท่ำคุกเข่ำ ใช้ส้นมือ (ส่ วนที่นูนใกล้ขอ้ มือ)
ข้ำงที่ไม่ถนัดวำงบนตำแหน่งที่จะกด แล้วเอำมืออีกข้ำงหนึ่ งซ้อนบนหลังมือที่วำง
ไว้แล้ว ใช้นิ้วเกี่ยวง่ำมนิ้วมือที่อยูข่ ำ้ งล่ำง เมื่ออยูใ่ นท่ำที่พร้อมแล้วให้ยดื ไหล่และ
เหยียดแขนตรง จำกนั้นปล่อยน้ ำหนักตัวจำกไหล่ผำ่ นลำแขนทั้ง 2 ข้ำงลงไปสู่ มือ
ที่ซอ้ นกันอยูบ่ นกระดูกหน้ำอกในแนวตั้งฉำกกับลำตัวผูป้ ่ วย ควำมแรงที่กด คือ
กดให้กระดูกหน้ำอกยุบลงไปประมำณ 2 นิ้ว หรื อ 5 เซนติเมตร โดยกดลงไปใน
แนวดิ่งและอย่ำกดแบบกระแทกหรื อโยกตัว
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ระบบประสำทอัตโนมัติควบคุมกำรทำงำนของประสำทที่อยูน่ อกเหนื อกำรควบคุม
ของจิตใจ เช่น หัวใจเต้นเร็ ว ชีพจรเต้นเร็ ว กำรทำงำนของกล้ำมเนื้อเรี ยบในอวัยวะ
ต่ำง ๆ กำรได้กลิ่นอำหำรแล้วรู ้สึกหิ วข้ำว กำรกระโดดข้ำมหลุมที่มีน้ ำขังอยู่ และ
กำรหำคำตอบโจทย์คณิ ตศำสตร์ ได้อย่ำงรวดเร็ ว เกิดจำกกำรทำงำนของระบบ
ประสำทส่ วนกลำง
กำรออกกำลังกำยด้วยกำรเต้นแอโรบิก ทำให้ได้เคลื่อนไหวส่ วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
เกิดกำรเผำผลำญพลังงำน และกำรเต้นประกอบเพลงจะช่วยผ่อนคลำยอำรมณ์
เกิดควำมสุ ขสนุกสนำน จึงเกิดผลต่อสุ ขภำพ คือ ร่ ำงกำยมีควำมคล่องแคล่วว่องไว
ในกำรเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมได้อย่ำงกระฉับกระเฉง ไม่เหนื่อยง่ำย หำยเหนื่อยเร็ ว
จิตใจแจ่มใสเบิกบำน ช่วยลดน้ ำหนักทำให้รูปร่ ำงสมส่ วน
กำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยนหรื อในช่วงวัยรุ่ น ทำให้เกิดปั ญหำทำรกถูกทอดทิ้ง
หลังคลอด เด็กกำพร้ำ และเด็กเร่ ร่อน เนื่ องจำกวัยรุ่ นหรื อวัยเรี ยนยังไม่มีควำม
พร้อมทั้งบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลเลี้ยงดูครอบครัวและลูก
ได้ และยังนำไปสู่ กำรทำแท้งเถื่อนที่เป็ นอันตรำยต่อชี วติ ได้ นอกจำกนี้ยงั ทำให้
สู ญเสี ยอนำคตของชำติที่จะช่วยพัฒนำประเทศ เพรำะกำรมีเพศสัมพันธ์และกำร
ตั้งครรภ์ในวัยเรี ยนทำให้ตอ้ งหยุดเรี ยน และหมดอนำคต
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรังหรื อโรควิถีชีวติ เป็ นโรคที่เกิดจำกกำรดำเนินชีวติ หรื อ
พฤติกรรมสุ ขภำพของบุคคล เช่น โรคควำมดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งป้ องกันได้โดยกำร
หลีกเลี่ยงอำหำรรสเค็มจัด ทำจิตใจให้แจ่มใส ดูแลน้ ำหนักไม่ให้อว้ น โรคหัวใจ
ป้ องกันได้โดยออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีไขมันสู ง รู ้จกั
ควบคุมอำรมณ์ตนเอง โรคมะเร็ ง ป้ องกันได้โดยรับประทำนผักผลไม้มำก ๆ
หลีกเลี่ยงสำรเสพติด เช่น บุหรี่ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่รับประทำนอำหำรที่
ปิ้ งย่ำงจนไหม้เกรี ยม อำหำรหมักดอง หลีกเลี่ยงกำรโดนแสงแดดจัดเป็ นเวลำนำน
กำรหลีกเลี่ยงไม่คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ ป้ องกันพฤติกรรมเสี่ ยงต่อกำรสู บบุหรี่ ที่ทำให้
เกิดโรคต่ำง ๆ กำรปรึ กษำพ่อแม่ผปู้ กครองเมื่อมีเรื่ องไม่สบำยใจจะช่วยลด
ควำมเครี ยด ควำมวิตกกังวล ที่อำจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภำพ คือ ทำให้ปวดศีรษะ
ปวดท้อง นอนไม่หลับ

