ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20) ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกระบวนกำรสร้ำงเสริ มและดำรงประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของระบบอวัยวะต่ำง ๆ
(พ 1.1 ม.4-6/1)
1. กำรออกกำลังกำยด้วยกำรเดินหรื อวิง่ เป็ นประจำสร้ำงเสริ มกำรทำงำนของระบบอวัยวะใดมำกที่สุด
1 ระบบผิวหนัง
2 ระบบต่อมไร้ท่อ
3 ระบบย่อยอำหำร
4 ระบบขับถ่ำยปัสสำวะ
5 ระบบไหลเวียนโลหิ ต
ตัวชี้วดั : วำงแผนดูแลสุ ขภำพตำมภำวะกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว (พ 1.1 ม.4-6/2)
2. ข้อใดไม่ ใช่ วธิ ีกำรดูแลสุ ขภำพที่ควรปฏิบตั ิ
1 นัง่ สมำธิ ก่อนนอนทุกคืน
2 ลดน้ ำหนักด้วยกำรงดอำหำรมื้อเช้ำ
3 ดื่มน้ ำผลไม้ปั่นแทนกำรดื่มน้ ำอัดลม
4 ใช้สบู่ทำควำมสะอำดอวัยวะเพศหลังกำรขับถ่ำย
5 เข้ำนอนเร็ วและตื่นเช้ำเพื่อออกกำลังกำยก่อนไปโรงเรี ยน

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ค่ำนิยมในเรื่ องเพศตำมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ (พ 2.1 ม.4-6/2)
3. ข้อใดเป็ นวัฒนธรรมต่ำงชำติที่สอดคล้องกับค่ำนิยมในเรื่ องเพศตำมวัฒนธรรมไทย
1 กำรแสดงควำมรักต่อกันในที่สำธำรณะ
2 กำรแต่งกำยเลียนแบบเพศตรงข้ำม
3 กำรคบเพื่อนต่ำงเพศครั้งละหลำยคน
4 กำรมีควำมซื่ อสัตย์ต่อสำมีภรรยำ
5 กำรทดลองอยูร่ ่ วมกันก่อนแต่งงำน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและผลของควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงนักเรี ยนหรื อเยำวชนใน
ชุมชน และเสนอแนวทำงแก้ไขปั ญหำ (พ 2.1 ม.4-6/4)
4. กำรสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงเยำวชนในชุมชนข้อใดได้ผลดีที่สุด
1 จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยอำสำพัฒนำชุมชน
2 ติดป้ ำยรณรงค์เรื่ องควำมสำมัคคีในชุมชน
3 จัดงำนแข่งขันกีฬำชิงเงินรำงวัลระหว่ำงชุมชน
4 ให้ควำมรู ้แก่พอ่ แม่ผปู ้ กครองในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำน
5 จัดโครงกำรประกวดเยำวชนดีเด่นในชุมชนเพื่อเป็ นตัวอย่ำงแก่เยำวชนคนอื่น ๆ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวรู ปแบบต่ำง ๆ ในกำรเล่นกีฬำ
(พ 3.1 ม.4-6/1)
5. กำรบิดตัวมีควำมสำคัญต่อกำรเล่นกีฬำในข้อใดมำกที่สุด
1 แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
2 บำสเกตบอล แฮนด์บอล
3 เทควันโด
ตะกร้อ
4 ว่ำยน้ ำ
รักบี้
5 กอล์ฟ
เทนนิส

ตัวชี้วดั : ใช้ควำมสำมำรถของตน เพื่อเพิ่มศักยภำพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผูอ้ ื่นและสังคม
(พ 3.1 ม.4-6/2)
6. กำรหยอดให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรเล่นวอลเลย์บอลควรกระทำเมื่อใด
1 เมื่อลูกบอลอยูห่ น้ำเน็ตในแดนฝ่ ำยตรงข้ำม
2 เมื่อตั้งลูกบอลมำสู งโด่งจำกเน็ตมำก
3 เมื่อฝ่ ำยรับถอยไปตั้งรับห่ำงจำกเส้นรุ กมำก
4 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยรับที่มีรูปร่ ำงสู งอยูใ่ นแดนหน้ำ
5 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยรับที่เป็ นตัวตบบอลอยูใ่ นแดนหลัง
ตัวชี้วดั : แสดงกำรเคลื่อนไหวได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (พ 3.1 ม.4-6/4)
7. กำรทำกิจกรรมของบุคคลใดได้ฝึกใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
1 เอเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ออนไลน์
2 เอ้เล่นตะกร้อลอดบ่วงกับเพื่อน
3 อ้อมรำไทเก๊กกับคุณยำยทุกเช้ำ
4 ออมซ้อมเชียร์ ลีดดิงกับเพื่อน ๆ
5 อ้อนัง่ สมำธิ และเดินจงกรม
ตัวชี้วดั : เข้ำร่ วมกิจกรรมนันทนำกำรนอกโรงเรี ยน และนำหลักกำรแนวคิดไปปรับปรุ งและพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของตนและสังคม (พ 3.1 ม.4-6/5)
8. ข้อใดเป็ นกำรทำกิจกรรมนันทนำกำร
1 วำดภำพล้อเลียนไว้ขำย
2 ลีลำศกับคุณพ่อที่บำ้ น
3 ค้นคว้ำข้อมูลทำรำยงำนทำงอินเทอร์ เน็ต
4 ไปเชียร์ เพื่อนแข่งขันกีฬำหลังเลิกเรี ยน
5 ประดิษฐ์กระปุกออมสิ นจำกขวดน้ ำพลำสติกส่ งครู

ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำที่เหมำะสมกับตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ควำมสำมำรถของ
ตนเองเพิม่ ศักยภำพของทีม ลดควำมเป็ นตัวตน คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม (พ 3.2 ม.4-6/1)
9. ข้อใดมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเล่นกีฬำมำกที่สุด
1 มีผฝู ้ ึ กสอนที่เก่ง
2 ชื่นชอบในกีฬำที่เล่น
3 ฝึ กซ้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
4 เข้ำใจกติกำกำรเล่นเป็ นอย่ำงดี
5 มีลกั ษณะรู ปร่ ำงเหมำะสมกับกีฬำที่เล่น
ตัวชี้วดั : แสดงออกถึงกำรมีมำรยำทในกำรดู กำรเล่น และกำรแข่งขันกีฬำด้วยควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ
และนำไปใช้ปฏิบตั ิทุกโอกำสจนเป็ นบุคลิกภำพที่ดี (พ 3.2 ม.4-6/3)
10. มำรยำทในกำรชมกำรแข่งขันกีฬำข้อใดที่ควรปฏิบตั ิเป็ นอย่างยิง่
1 เข้ำไปแสดงควำมยินดีกบั นักกีฬำที่ชนะและให้กำลังใจนักกีฬำที่แพ้
2 ออกจำกสนำมทันทีที่กำรแข่งขันคะแนนสุ ดท้ำยจบลง
3 บอกกรรมกำรเมื่อผูเ้ ล่นทำผิดกติกำแต่กรรมกำรไม่เห็น
4 ส่ งเสี ยงเรี ยกชื่อให้นกั กีฬำที่ตนเองเชียร์ ได้ยนิ
5 ปรบมือเมื่อนักกีฬำที่บำดเจ็บกลับลงสนำมอีกครั้ง
ตัวชี้วดั : ร่ วมกิจกรรมทำงกำยและเล่นกีฬำอย่ำงมีควำมสุ ข ชื่นชมในคุณค่ำและควำมงำมของกำรกีฬำ
(พ 3.2 ม.4-6/4)
11. กำรเล่นกีฬำช่วยปลูกฝังคุณธรรมในข้อใดมำกที่สุด
1 ควำมมีวนิ ยั
2 ควำมกล้ำหำญ
3 ควำมเสี ยสละ
4 ควำมเมตตำกรุ ณำ
5 ควำมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์บทบำทและควำมรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและกำรป้ องกัน
โรคในชุมชน (พ 4.1 ม.4-6/1)
12. เพรำะเหตุใดคนในชุมชนจึงต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพของชุมชน
1 เพื่อร่ วมกันพัฒนำสุ ขภำพและคุณภำพชีวติ ของคนในชุมชนให้ดีอย่ำงยัง่ ยืน
2 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญำด้ำนกำรแพทย์ของท้องถิ่นให้คงอยูต่ ่อไป
3 เพื่อให้คนในชุมชนอื่นย้ำยเข้ำมำอยูใ่ นชุมชนมำกขึ้น
4 เพื่อให้ชุมชนเป็ นต้นแบบของชุมชนอื่น
5 เพื่อให้ชุมชนมีสภำพเศรษฐกิจที่ดี
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนตำมสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค (พ 4.1 ม.4-6/3)
13. ข้อใดไม่ ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
1 ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลำกสิ นค้ำ
2 ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรได้อย่ำงอิสระ
3 เมื่อใช้สินค้ำตำมคำแนะนำแล้วผูบ้ ริ โภคต้องไม่ได้รับอันตรำยจำกสิ นค้ำ
4 ข้อควำมในสัญญำระหว่ำงผูใ้ ห้บริ กำรและลูกค้ำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงเองภำยหลังได้
5 เมื่อใช้สินค้ำตำมคำแนะนำบนฉลำกแล้วเกิดอันตรำย ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย และได้รับ
เงินชดเชยควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั : วำงแผนและปฏิบตั ิตำมแผนกำรพัฒนำสุ ขภำพของตนเองและครอบครัว (พ 4.1 ม.4-6/5)
14. นักเรี ยนควรวำงแผนกำรออกกำลังกำยอย่ำงไร
1 ออกกำลังกำยเมื่อรู ้สึกว่ำร่ ำงกำยอ่อนแอหรื อมีแนวโน้มที่ตนเองจะเจ็บป่ วย
2 ออกกำลังกำยสัปดำห์ละ 3 วัน วันละอย่ำงน้อย 30 นำที
3 ออกกำลังกำยเมื่อมีเวลำว่ำงพร้อมกับสมำชิกในครอบครัว
4 ออกกำลังกำยอย่ำงหักโหมครั้งเดียวในหนึ่งสัปดำห์
5 ออกกำลังกำยทันทีที่นึกขึ้นได้และมีเวลำว่ำง

ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำสุ ขภำพของบุคคลในชุมชน (พ 4.1 ม.4-6/6)
15. กำรพัฒนำสุ ขภำพของบุคคลในชุมชนอย่ำงยัง่ ยืนปฏิบตั ิได้อย่ำงไร
1 แจกยำรักษำโรคแก่คนในชุมชน
2 ก่อตั้งสถำนบริ กำรสุ ขภำพในชุมชนเพิ่มขึ้น
3 ติดป้ ำยรณรงค์กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ในสถำนที่สำคัญ
4 จัดหน่วยแพทย์และพยำบำลออกตรวจรักษำโรคเป็ นประจำ
5 จัดอบรมและให้ควำมรู ้ในกำรดูแลสุ ขภำพและป้ องกันโรคแก่คนในชุมชน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรครอบครอง กำรใช้ และกำรจำหน่ำยสำรเสพติด
(พ 5.1 ม.4-6/2)
16. ข้อใดเป็ นผลกระทบของปั ญหำสำรเสพติดที่ส่งผลเป็ นวงกว้ำงมำกที่สุด
1 เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของครอบครัวและวงศ์ตระกูล
2 ประเทศชำติขำดควำมมัน่ คงและควำมน่ำเชื่อถือ
3 เกิดปั ญหำอำชญำกรรมต่ำง ๆ ในสังคม
4 ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวติ
5 เจ็บป่ วยเป็ นโรคร้ำยแรง
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุ ขภำพหรื อควำมรุ นแรงของคนไทยและเสนอแนวทำงป้ องกัน
(พ 5.1 ม.4-6/3)
17. ข้อใดควรนำมำใช้เพื่อป้ องกันปั ญหำควำมรุ นแรง
1 วันพระไม่มีหนเดียว
2 ขิงก็รำ ข่ำก็แรง
3 แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมำร
4 ยิม้ ด้วยปำก ถำกด้วยตำ
5 ขี้แพ้ชวนตี

ตัวชี้วดั : วำงแผน กำหนดแนวทำงลดอุบตั ิเหตุ และสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4-6/4)
18. ข้อใดเรี ยงลำดับขั้นตอนกำรวำงแผนเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชนได้ถูกต้อง
1
2
3
4
5

กำรดำเนิ นกิจกรรม → กำรสำรวจปั ญหำ → กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ →
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ → กำรดำเนินกิจกรรม → กำรสำรวจปั ญหำ →
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ → กำรสำรวจปั ญหำ → กำรดำเนิ นกิจกรรม →
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรสำรวจปั ญหำ → กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ → กำรดำเนิ นกิจกรรม →
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรสำรวจปั ญหำ → กำรดำเนินกิจกรรม → กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ →
กำรติดตำมและประเมินผล

ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะกำรตัดสิ นใจแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ที่เสี่ ยงต่อสุ ขภำพและควำมรุ นแรง
(พ 5.1 ม.4-6/6)
19. ผูท้ ี่อยูใ่ นสถำนกำรณ์เสี่ ยงต่อสุ ขภำพในข้อใดที่ตอ้ งรี บช่วยเหลือด่วนที่สุด
1 ถูกพิษของแมงกะพรุ นไฟ
2 ปวดท้องจำกอำหำรเป็ นพิษ
3 ดื่มสุ รำจนมึนเมำ
4 เลือดกำเดำไหล
5 ดื่มยำฆ่ำแมลง

ตัวชี้วดั : แสดงวิธีกำรช่วยฟื้ นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ม.4-6/7)
20. กำรกูช้ ีวติ ขั้นพื้นฐำนปฏิบตั ิได้อย่ำงไร
1 กำรช่วยหำยใจ → กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ → กำรนวดหัวใจ
2 กำรช่วยหำยใจ → กำรนวดหัวใจ → กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ
3 กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ → กำรนวดหัวใจ → กำรช่วยหำยใจ
4 กำรนวดหัวใจ → กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ → กำรช่วยหำยใจ
5 กำรนวดหัวใจ → กำรช่วยหำยใจ → กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ
ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 21-27 ข้อละ 2 คะแนน ข้อ 28-29 ข้อละ 3 คะแนน รวม 20 คะแนน
ข้อ 21-29 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงเพศและ
กำรดำเนินชีวติ (พ 2.1 ม.4-6/1)
21. ข้อใดเป็ นเหตุผลสำคัญของพฤติกรรมกำรแต่งกำยในวัยรุ่ น (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ต้องกำรสื บสำนวัฒนธรรมไทย
2 แต่งกำยเลียนแบบดำรำนักร้อง
3 ต้องกำรดึงดูดควำมสนใจจำกคนรอบข้ำง
4 เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจำกอันตรำยทำงเพศ
5 เพื่อให้สำมำรถเคลื่อนไหวทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้สะดวก

ตัวชี้วดั : เลือกใช้ทกั ษะที่เหมำะสมในกำรป้ องกัน ลดควำมขัดแย้ง และแก้ปัญหำเรื่ องเพศและครอบครัว
(พ 2.1 ม.4-6/3)
22. อ่ำนสถำนกำรณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้
แอปเปิ ลมำหำชมพูท่ ี่บำ้ นเพื่อช่วยกันทำรำยงำน หลังทำรำยงำนเสร็ จ แอปเปิ ลได้บอกรัก
และขอกอดชมพู่
ถ้ำนักเรี ยนเป็ นชมพูจ่ ะเลือกใช้ทกั ษะเพื่อแก้ไขปั ญหำจำกสถำนกำรณ์น้ ีอย่ำงไร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ทักษะกำรปฏิเสธ : ตอบปฏิเสธไม่ให้กอดโดยบอกว่ำจะทำให้ตนเสื่ อมเสี ยได้
2 ทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพ : ยอมให้กอด แต่บอกว่ำเรื่ องควำมรักยังไม่ถึงเวลำ
3 ทักษะกำรแก้ปัญหำ : เป็ นฝ่ ำยกอดแอปเปิ ลเอง เพื่อไม่ให้ตนเองโดนกอด
4 ทักษะกำรตัดสิ นใจ : ยอมให้กอด เพรำะอำจจะทำให้เสี ยเพื่อนและคนช่วยทำรำยงำน
5 ทักษะกำรสื่ อสำร : บอกว่ำยังไม่ถึงเวลำสำหรับเรื่ องนี้ ควรตั้งใจเรี ยนให้จบและมีงำนทำก่อน
ตัวชี้วดั : เล่นกีฬำไทย กีฬำสำกล ประเภทบุคคล/คู่ กีฬำประเภททีมอย่ำงน้อย 1 ชนิ ด (พ 3.1 ม.4-6/3)
23. กำรแข่งขันกีฬำในข้อใดที่ถือว่ำมีผลแพ้-ชนะ ที่ถูกต้อง (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 แบดมินตัน
15 : 11
12 : 15
15 : 7
2 เทเบิลเทนนิส 11 : 10
15 : 14
11 : 9
3 วอลเลย์บอล 25 : 19
26 : 24
20 : 25
27 : 25
4 เซปักตะกร้อ 12 : 15
15 : 13
17 : 15
16 : 14
5 เทนนิส
7:5
4:6
6:5
ตัวชี้วดั : อธิ บำยและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิ กฎ กติกำ กลวิธีต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเล่น กำรแข่งขันกีฬำกับ
ผูอ้ ื่น และนำไปสรุ ปเป็ นแนวปฏิบตั ิและใช้ในชีวติ ประจำวันอย่ำงต่อเนื่ อง (พ 3.2 ม.4-6/2)
24. ข้อใดเป็ นกำรวำงแผนเพื่อเน้นเกมรุ กในกีฬำฟุตบอล (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 5–3–2
2 4–4–2
3 2–4–4
4 4–5–1
5 3–3–4

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อโฆษณำเกี่ยวกับสุ ขภำพเพื่อกำรเลือกบริ โภค (พ 4.1 ม.4-6/2)
25. ข้อใดเป็ นกำรโฆษณำที่เกินควำมจริ ง (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 แชมพูลดอำกำรคันศีรษะและรังแค
2 กำแฟลดน้ ำหนัก ผอมตั้งแต่แก้วแรกที่ดื่ม
3 ยำสี ฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อสุ ขภำพเหงือกและฟันที่ดี
4 ครี มสกัดจำกเมือกหอยทำก หน้ำนุ่มเนียนใสภำยใน 7 วัน
5 โฟมล้ำงหน้ำสกัดจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ปรำศจำกน้ ำหอมและแอลกอฮอล์

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำงกำรป้ องกันกำรเจ็บป่ วยและกำรตำยของคนไทย
(พ 4.1 ม.4-6/4)
26. ข้อใดเป็ นโรคที่ถ่ำยทอดทำงพันธุ กรรม (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ธำลัสซีเมีย
2 ดำวน์ซินโดรม
3 กำฬหลังแอ่น
4 ซิฟิลิส
5 ไทฟอยด์

ตัวชี้วดั : วำงแผนและปฏิบตั ิตำมแผนกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงกลไก
(พ 4.1 ม.4-6/7)
27. หำค่ำดัชนีมวลกำยแล้ววิเครำะห์วำ่ บุคคลใดบ้ำงที่มีรูปร่ ำงเหมำะสม (ให้เลือก 2 คำตอบ)
เกณฑ์ มาตรฐานรายการ ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร) สาหรับเด็กไทย อายุ 14-18 ปี
อายุ (ปี )
14
15
16
17
18
อายุ (ปี )
14
15
16
17
18

มวลกายต่ามาก
12.96 ลงมำ
13.54 ลงมำ
13.71 ลงมำ
14.02 ลงมำ
14.15 ลงมำ

มวลกายต่ามาก
12.99 ลงมำ
13.16 ลงมำ
13.59 ลงมำ
13.91 ลงมำ
14.08 ลงมำ

มวลกายต่า
12.97-17.67
13.55-18.35
13.72-18.52
14.03-19.23
14.16-18.26

เพศชาย
มวลกายพอเหมาะ
17.68-22.38
18.36-23.16
18.53-23.33
19.24-24.44
18.27-24.57

มวลกายสู ง
22.39-26.89
23.17-27.77
23.34-28.14
24.45-29.65
24.58-29.78

มวลกายสู งมาก
26.90 ขึ้นไป
27.78 ขึ้นไป
28.15 ขึ้นไป
29.66 ขึ้นไป
29.79 ขึ้นไป

มวลกายต่า
13.00-17.60
13.17-18.17
13.60-18.40
13.92-18.82
14.09-19.29

เพศหญิง
มวลกายพอเหมาะ
17.61-22.11
18.18-23.18
18.41-23.21
18.83-24.33
19.30-24.50

มวลกายสู ง
22.12-26.62
23.19-27.38
23.22-28.02
24.34-28.68
24.51-29.91

มวลกายสู งมาก
26.63 ขึ้นไป
27.39 ขึ้นไป
28.03 ขึ้นไป
28.69 ขึ้นไป
29.92 ขึ้นไป

ทีม่ า : รศ.ดร. สุ พติ ร สมาหิโต และคณะ
1
2
3
4
5

อำยุ 14 ปี เพศหญิง น้ ำหนัก 42 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 160 เซนติเมตร
อำยุ 15 ปี เพศหญิง น้ ำหนัก 70 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 170 เซนติเมตร
อำยุ 16 ปี เพศหญิง น้ ำหนัก 50 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 153 เซนติเมตร
อำยุ 17 ปี เพศชำย น้ ำหนัก 62 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 174 เซนติเมตร
อำยุ 18 ปี เพศชำย น้ ำหนัก 75 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 170 เซนติเมตร

ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่อกำรใช้ยำ กำรใช้สำรเสพติด และควำมรุ นแรง
เพื่อสุ ขภำพของตนเอง ครอบครัว และสังคม (พ 5.1 ม.4-6/1)
28. นักเรี ยนจะช่วยป้ องกันควำมเสี่ ยงในกำรใช้ยำของนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้อย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 เผยแพร่ ควำมรู ้เรื่ องยำปลอมผ่ำนทำงเว็บไซต์โรงเรี ยน
2 จ่ำยยำหรื อเขียนใบสั่งยำให้กบั นักเรี ยนที่เจ็บป่ วย
3 ทำป้ ำยนิเทศวิธีกำรใช้ยำที่ถูกต้องในโรงเรี ยน
4 ซื้ อตูย้ ำสำมัญประจำบ้ำนบริ จำคให้โรงเรี ยน
5 ติดป้ ำยประเภทของยำไว้ที่ตูย้ ำของโรงเรี ยน
ตัวชี้วดั : มีส่วนร่ วมในกำรสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชน (พ 5.1 ม.4-6/5)
29. กำรสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชนปฏิบตั ิได้อย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ปลูกต้นไม้บริ เวณข้ำงถนน
2 ฝึ กซ้อมกำรอพยพไฟไหม้
3 ห้ำมบุคคลภำยนอกเข้ำมำในชุมชน
4 ติดป้ ำยลดควำมเร็ วบริ เวณข้ำงถนน
5 ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ข้ อ
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เหตุผล
กำรออกกำลังกำยด้วยกำรเดินและวิง่ เป็ นประเภทที่ใช้ควำมอดทนเป็ นเวลำนำน
หัวใจจะมีปริ มำตรมำกขึ้น กล้ำมเนื้อมีควำมแข็งแรงขึ้น สำมำรถสู บฉี ดเลือดออก
จำกหัวใจได้ครั้งละมำกขึ้น มีกำรกระจำยของหลอดเลือดฝอยมำกขึ้นในกล้ำมเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ำมเนื้อหัวใจได้รับเลือดหล่อเลี้ยงเพียงพอ ไม่เกิดกำรขำดเลือดได้
ง่ำย ปริ มำตรเลือดที่หวั ใจสำมำรถสู บฉี ดออกได้เพิ่มขึ้น มีกำรกระจำยของ
หลอดเลือดฝอยในกล้ำมเนื้อและในอวัยวะที่ช่วยในกำรออกแรงหรื อกำลัง ปริ มำณ
เฮโมโกลบินที่ดกั จับออกซิเจนในเลือดมีเพิ่มขึ้น
กำรลดน้ ำหนักควรรับประทำนอำหำรในแต่ละมื้อให้นอ้ ยลง โดยเฉพำะอำหำรที่มี
ไขมันสู ง อำหำรประเภทแป้ ง และออกกำลังกำยควบคู่ไปด้วยแต่ไม่ควรอดอำหำร
หรื องดอำหำรมื้อเช้ำ ซึ่ งถือเป็ นมื้อสำคัญที่ให้ร่ำงกำยมีแรงในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ค่ำนิยมในเรื่ องเพศของวัฒนธรรมจำกต่ำงชำติที่สอดคล้องกับค่ำนิยมของ
วัฒนธรรมไทย เช่น กำรให้เกียรติผหู ้ ญิง กำรมีควำมซื่ อสัตย์จริ งใจต่อกันของ
คนรัก สำมีภรรยำ กำรมีควำมเท่ำเทียมกันทำงควำมคิด ซึ่ งกำรมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง
จะส่ งผลให้มีพฤติกรรมทำงเพศที่เหมำะสม
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงเยำวชนในชุมชน ทำได้ดว้ ยกำรจัดกิจกรรมที่ให้
เยำวชนได้ทำกิจกรรมร่ วมกัน เพื่อฝึ กกำรทำงำนร่ วมกัน โดยปรำศจำกกำรแข่งขัน
เชื่อมสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงกัน
กอล์ฟและเทนนิส ต้องใช้กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยในลักษณะบิดลำตัวในกำรเล่น
เป็ นส่ วนใหญ่
กำรหยอดให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรเล่นวอลเลย์บอล ควรกระทำไปยังจุดอ่อน
ของฝ่ ำยตรงข้ำม และเมื่อฝ่ ำยรับถอยลงไปตั้งรับห่ำงจำกเส้นรุ กมำก ทำให้มี
พื้นที่โล่งในแดนหน้ำสำหรับเล่นลูกหยอด
กำรเคลื่อนไหวที่สร้ำงสรรค์ คือ กำรที่ผรู ้ ่ วมกิจกรรมใช้ร่ำงกำยของตนเองในกำร
แสดงออก ซึ่ งควำมรู ้สึกและจินตนำกำรเพื่อที่จะสื่ อสำรกับผูอ้ ื่น โดยใช้กำร
เคลื่อนไหวที่เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมจังหวะต่ำง ๆ ตำมจินตนำกำร
อย่ำงเสรี เป็ นกิจกรรมที่ทำให้เกิดควำมสนุกสนำนและมีควำมสุ ข เช่น
กำรทำกิจกรรมเข้ำจังหวะ ลีลำศ เชียร์ ลีดดิง
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ลักษณะของกิจกรรมนันทนำกำร คือ
1. เป็ นกิจกรรมที่ทำในเวลำว่ำง ซึ่ งเป็ นเวลำที่วำ่ งจำกกำรเรี ยน กำรประกอบอำชีพ
หรื อว่ำงจำกภำรกิจส่ วนตัว
2. เป็ นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของงำนอำชีพหรื องำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมหน้ำที่
3. เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีใครบังคับให้ทำ แต่ทำด้วยควำมสมัครใจ ควำมพึงพอใจของ
ตนเอง
4. เป็ นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อผูก้ ระทำและผูอ้ ื่น หรื อกิจกรรมที่เป็ น
อบำยมุข
5. เป็ นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อสุ ขภำพกำย จิตใจหรื อสังคม
ส่ วนรวม
6. เป็ นกิจกรรมที่ไม่ผดิ กฎหมำยหรื อขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมอันดี
กำรฝึ กซ้อมและฝึ กฝนกำรเล่นกีฬำอย่ำงสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ
ให้ดียงิ่ ขึ้นเรื่ อย ๆ เพรำะเป็ นกำรลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้เทคนิควิธีกำรเล่นจำก
สถำนกำรณ์จริ ง
มำรยำทในกำรชมกีฬำ เมื่อนักกีฬำที่บำดเจ็บระหว่ำงกำรเล่นออกไปปฐมพยำบำล
นอกสนำมและกลับมำลงเล่นอีกครั้ง ผูช้ มควรปรบมือให้กำลังใจแก่นกั กีฬำที่
แสดงสปิ ริ ตแข่งขันต่อแม้ร่ำงกำยไม่สมบูรณ์
กำรเล่นกีฬำ ผูเ้ ล่นต้องปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำ ในกำรเล่นอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งช่วย
ปลูกฝังควำมมีวนิ ยั และกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
กำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพและกำรป้ องกันโรคถือว่ำมีควำมสำคัญต่อสุ ขภำพและ
กำรมีชีวติ ที่สมบูรณ์ของบุคคล อีกทั้งยังเป็ นวิธีกำรที่สนับสนุนกำรมีสภำพสังคม
และสิ่ งแวดล้อมที่เหมำะสม เอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดีของชุ มชน ทำให้คนในชุมชน
และสังคมมีคุณภำพชีวติ ที่ดี ซึ่ งเป็ นสิ่ งสำคัญในกำรพัฒนำสุ ขภำพชุมชน
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
ได้บญั ญัติกำรคุม้ ครองสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค ดังนี้
1. สิ ทธิ ที่จะได้รับข่ำวสำร รวมทั้งคำพรรณนำคุณภำพที่ถูกต้อง และเพียงพอ
เกี่ยวกับสิ นค้ำหรื อบริ กำร
2. สิ ทธิที่จะมีอิสระในกำรเลือกหำสิ นค้ำหรื อบริ กำร ปรำศจำกข้อผูกมัด
3. สิ ทธิที่จะได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำหรื อบริ กำร เมื่อปฏิบตั ิตำม
คำแนะนำในกำรใช้สินค้ำ
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4. สิ ทธิที่จะได้รับควำมเป็ นธรรมในกำรทำสัญญำ ซึ่งข้อควำมในสัญญำต้องมี
ควำมเป็ นธรรมและเหมือนกัน
5. สิ ทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำและชดเชยควำมเสี ยหำย
กำรวำงแผนในกำรออกกำลังกำยนั้น ควรกำหนดวันหรื อกิจกรรมให้ชดั เจน และ
ต้องปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลำไม่นอ้ ยกว่ำ
30 นำที
กำรที่คนในชุมชนมีควำมรู ้ในกำรดูแลรักษำสุ ขภำพและกำรป้ องกันโรค จะทำให้มี
พฤติกรรมสุ ขภำพที่ถูกต้อง นำไปสู่ กำรมีสุขภำพที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
ปั ญหำสำรเสพติดไม่วำ่ จะเป็ นกำรครอบครอง กำรใช้ และกำรจำหน่ำย ล้วนส่ งผล
กระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ ซึ่ งผลกระทบต่อ
ประเทศชำตินบั ว่ำเป็ นผลกระทบที่ส่งผลต่อคนไทยทั้งประเทศ
แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมำร หมำยถึง กำรยอมแพ้ทำให้เรื่ องสงบ
วันพระไม่มีหนเดียว หมำยถึง วันหน้ำยังมีโอกำสอีก (มักใช้ในเชิงอำฆำต)
ขิงก็รำ ข่ำก็แรง หมำยถึง ต่ำงไม่ยอมลดละกัน
ยิม้ ด้วยปำก ถำกด้วยตำ หมำยถึง เยำะเย้ยด้วยกิริยำท่ำทำง
ขี้แพ้ชวนตี หมำยถึง แพ้ตำมกติกำแล้วยังไม่ยอมรับว่ำแพ้ จะเอำชนะด้วยกำลัง,
แพ้แล้วพำล
กำรวำงแผนและกำหนดแนวทำงเพื่อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน มีข้ นั ตอนดังนี้
1. กำรสำรวจปั ญหำ คือ สำรวจปั ญหำอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน
2. กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้ เป็ นกำรนำข้อมูลจำกกำรสำรวจปั ญหำ
ไปศึกษำค้นคว้ำหำรู ปแบบ และมำตรกำรในกำรดำเนิ นกำรป้ องกันและลดปั ญหำ
ควำมปลอดภัยในชุมชน
3. กำรดำเนิ นกิจกรรมกำรป้ องกันหรื อลดอุบตั ิเหตุในชุมชน
4. กำรประเมินผล คือ กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนเป็ นระยะ เพื่อหำจุด
ปรับปรุ ง และแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด
กำรดื่มยำฆ่ำแมลง จะทำให้ร่ำงกำยได้รับสำรพิษที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดอันตรำยต่อชีวติ
มำกที่สุดและเร็ วที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถำนกำรณ์อื่น
กำรกูช้ ีวติ ขั้นพื้นฐำนประกอบด้วยขั้นตอนที่เรี ยกว่ำ CAB ดังนี้
1. กำรนวดหัวใจ (Circulation = C)
2. กำรเปิ ดทำงเดินหำยใจ (Airway = A)
3. กำรช่วยหำยใจ (Breathing = B)
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วัยรุ่ นเป็ นวัยที่มีอำรมณ์อ่อนไหวง่ำยและต้องกำรกำรยอมรับจำกกลุ่มเพื่อน
ต้องกำรเป็ นจุดสนใจของผูอ้ ื่น จึงนิยมกำรแต่งกำยตำมแฟชัน่ เลียนแบบดำรำ
นักร้องที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อให้ตนเองเป็ นคนทันสมัย และดึงดูดควำมสนใจผูอ้ ื่น
กำรแก้ไขปั ญหำเรื่ องเพศจำกสถำนกำรณ์ตอ้ งใช้คำพูดปฏิเสธที่สุภำพ พร้อมให้
เหตุผลที่ชดั เจนเพื่อลดปั ญหำควำมรุ นแรงหรื อควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำก
เป็ นเพื่อนกัน และต้องไม่ยอมให้เกิดกำรถูกเนื้ อต้องตัว เพรำะอำจนำไปสู่ กำรมี
เพศสัมพันธ์ได้
วอลเลย์บอล จะเล่นกัน 25 คะแนนในแต่ละเซต ถ้ำมีคะแนนเท่ำกันที่ 24 คะแนน
จะต้องดิวซ์ จนมีผลคะแนนห่ำงกัน 2 คะแนน และต้องชนะกัน 3 ใน 5 เซต
เซปั กตะกร้อ จะเล่นกัน 15 คะแนนในแต่ละเซต ถ้ำมีคะแนนเท่ำกันที่ 14 คะแนน
จะต้องเล่นต่อไปจนมีคะแนนห่ำงกัน 2 คะแนน แต่สูงสุ ดไม่เกิน 17 คะแนน และ
ต้องชนะกัน 3 ใน 5 เซตในประเภททีมเดี่ยว และ 2 ใน 3 เซต ในประเภททีมชุ ด
กำรวำงแผนกำรรุ กในกีฬำฟุตบอล คือ กำรเน้นผูเ้ ล่นในแนวรุ กให้มำกกว่ำในแนว
รับ ซึ่งตัวเลขตัวแรก คือ ผูเ้ ล่นแนวรับ ตัวเลขตัวที่สอง คือ ผูเ้ ล่นในแดนกลำง
และตัวเลขตัวที่สำม คือ ผูเ้ ล่นในแดนหน้ำ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ล่นที่รุกทำประตูฝ่ำยตรงข้ำม
เป็ นกำรโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณเกินควำมเป็ นจริ ง
โรคหรื อควำมผิดปกติบำงอย่ำงสำมำรถถ่ำยทอดทำงพันธุ กรรมได้
โรคธำลัสซี เมีย หำกพ่อแม่ป่วยเป็ นโรคนี้ หรื อเป็ นพำหะนำโรค ลูกที่เกิดมำก็จะมี
โอกำสเป็ นโรคหรื อเป็ นพำหะนำโรคด้วย
โรคปั ญญำอ่อนหรื อดำวน์ซินโดรม เป็ นโรคทำงพันธุ กรรมที่เกิดจำกควำมผิดปกติ
ของโครโมโซม พบบ่อยในสตรี ที่ต้ งั ครรภ์ตอนอำยุมำก
กำรมีรูปร่ ำงที่เหมำะสม คือ มีน้ ำหนัก และส่ วนสู งพอเหมำะกัน ซึ่ งกำรหำค่ำดัชนี
มวลกำย ทำให้ทรำบลักษณะรู ปร่ ำงของตนเองได้
โดยใช้สูตร น้ ำหนัก (กิโลกรั2ม) แล้วนำค่ำไปเปรี ยบเทียบกับ
ส่ วนสู ง (เมตร)
ตำรำงเกณฑ์มำตรฐำน โดยค่ำที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยพอเหมำะ แสดงว่ำมีรูปร่ ำง
ที่เหมำะสม
ข้อ 1 อำยุ 14 ปี เพศหญิง ดัชนีมวลกำย = 16.40 อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยต่ำ
ข้อ 2 อำยุ 15 ปี เพศหญิง ดัชนีมวลกำย = 24.22 อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยสู ง
ข้อ 3 อำยุ 16 ปี เพศหญิง ดัชนีมวลกำย = 21.36 อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยพอเหมำะ
ข้อ 4 อำยุ 17 ปี เพศชำย ดัชนีมวลกำย = 20.48 อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยพอเหมำะ
ข้อ 5 อำยุ 18 ปี เพศชำย ดัชนีมวลกำย = 25.95 อยูใ่ นเกณฑ์มวลกำยสู ง
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เป็ นกำรลดควำมเสี่ ยงจำกกำรใช้ยำที่ไม่ถูกต้องของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่
เหมำะสมกับวัย สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
กำรสร้ำงเสริ มควำมปลอดภัยในชุมชน คือ กำรดำเนินงำนเพื่อสร้ำงเสริ มควำม
ปลอดภัยในชุมชนโดยใช้กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรที่เรี ยกว่ำ “ชุมชน
ปลอดภัย (Safety Community)” ที่องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ใช้แก้ไขปั ญหำ
อุบตั ิเหตุและควำมไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชนเป็ นศูนย์กลำงในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชนเพื่อให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่
ปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ ยงระดับบุคคล ซึ่งข้อ 1 และ 3 ไม่ใช่แนวทำงที่จะ
ช่วยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน

