ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 27 ข้อ
(ข้อ 1-27) ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/1)
1. รู ปร่ ำงของฉันคล้ำยผลชมพู่ ใช้ดมกลิ่นรู ้ ทำยซิ ฉนั คืออะไร
1 ตำ
2 มือ
3 จมูก
4 แขน
ตัวชี้วดั : อธิบำยวิธีกำรดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก (พ 1.1 ป.1/2)
2. กำรดูแลรักษำเส้นผมปฏิบตั ิได้อย่ำงไร
1 สวมหมวกเมื่อต้องโดนแสงแดด
2 สระผมด้วยยำสระผม
3 ใส่ น้ ำมันมะกอก
4 หวีผมบ่อย ๆ
ตัวชี้วดั : ระบุสมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน (พ 2.1 ป.1/1)
3. บุคคลในข้อใดไม่ ใช่ สมำชิกในครอบครัว
1 เพื่อน
2 พี่ชำย
3 พ่อแม่
4 น้องสำว

ตัวชี้วดั : บอกลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง (พ 2.1 ป.1/3)
4. ข้อใดกล่ำวถึงลักษณะโดยทัว่ ไปของเพศชำยได้ถูกต้อง
1 เพศชำยชอบทำกิจกรรมที่ปฏิบตั ิคนเดียว
2 เพศชำยจะมีกิริยำที่เรี ยบร้อย อ่อนหวำน
3 เพศชำยชอบแต่งกำยด้วยเสื้ อผ้ำสวยงำม มีลำยลูกไม้
4 เพศชำยจะเล่นกีฬำที่ทำ้ ทำยหรื อใช้พละกำลังมำก
ตัวชี้วดั : เคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ (พ 3.1 ป.1/1)
5. กำรก้มตัวลงไปหยิบของเป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยแบบใด
1 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยแบบรวดเร็ ว
2 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่
3 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่
4 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
ตัวชี้วดั : ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บำ้ น โรงเรี ยน และกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.1/1)
6. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดเสี่ ยงต่อกำรเกิดอันตรำยในบ้ำน
1 ปิ ดเตำและหัวแก๊สให้สนิทหลังใช้งำนเสร็ จ
2 ถอดปลัก๊ โทรทัศน์ก่อนเข้ำนอนทุกครั้ง
3 ซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่ชำรุ ดด้วยตนเอง
4 ดับเทียนไขในห้องพระก่อนเข้ำนอน
ตัวชี้วดั : บอกสำเหตุและกำรป้ องกันอันตรำยที่เกิดจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.1/2)
7. กำรป้ องกันอันตรำยจำกกำรเล่นควรปฏิบตั ิตำมข้อใด
1 เล่นกับเพื่อนที่สนิทเท่ำนั้น
2 เล่นโดยมุ่งชัยชนะในกำรเล่น
3 เล่นบริ เวณที่รกทึบห่ำงไกลถนน
4 เล่นในสถำนที่ที่จดั ไว้ให้สำหรับเด็กเล่น

ตัวชี้วดั : อธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยใน (พ 1.1 ป.2/1)
8. อวัยวะภำยในข้อใดมีหน้ำที่ขบั ถ่ำยอุจจำระผ่ำนทำงทวำรหนัก
1 ลำไส้ใหญ่
2 ลำไส้เล็ก
3 ไต
4 ตับ
ตัวชี้วดั : อธิบำยธรรมชำติของชีวิตมนุษย์ (พ 1.1 ป.2/3)
9. ซุ กซน ไม่ชอบอยูน่ ิ่ง สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้บำ้ งเป็ นลักษณะของบุคคลในวัยใด
1 วัยทำรก
2 วัยก่อนเรี ยน
3 วัยเรี ยน
4 วัยรุ่ น
ตัวชี้วดั : ระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิกในครอบครัว (พ 2.1 ป.2/1)
10. ข้อใดเป็ นบทบำทหน้ำที่ของปู่ ย่ำตำยำย
1 ทำงำนบ้ำนทุกอย่ำง
2 หำรำยได้มำเลี้ยงครอบครัว
3 อบรมสัง่ สอนลูกหลำนให้เป็ นคนดี
4 เลี้ยงดูทำรกที่เกิดจำกลูกหรื อหลำนของตน
ตัวชี้วดั : บอกควำมสำคัญของเพื่อน (พ 2.1 ป.2/2)
11. สำนวนสุ ภำษิตในข้อใดแสดงถึงควำมสำคัญของกำรเลือกคบเพื่อนที่ดี
1 คบคนพำลพำลพำไปหำผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพำไปหำผล
2 เดินตำมหลังผูใ้ หญ่ หมำไม่กดั
3 เลือกที่รัก มักที่ชงั
4 คบเด็กสร้ำงบ้ำน

ตัวชี้วดั : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
(พ 3.1 ป.2/1)
12. ยืนบิดตัว เตะลูกฟุตบอลเข้ำประตู ก้ำวชิดก้ำว เป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยแบบใดบ้ำงตำมลำดับ
1 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่ กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่
2 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่ กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่
3 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่
4 กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่
ตัวชี้วดั : บอกลักษณะของกำรมีสุขภำพดี (พ 4.1 ป.2/1)
13. ข้อใดเป็ นลักษณะของกำรอยูอ่ ย่ำงปลอดภัย
1 นัง่ สมำธิ เป็ นประจำ
2 แบ่งปั นขนมให้เพื่อนอยูเ่ สมอ
3 เล่นกีฬำกับเพื่อนหลังเลิกเรี ยน
4 เดินข้ำมถนนตรงทำงม้ำลำยทุกครั้ง
ตัวชี้วดั : ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสี ยต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.2/3)
14. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภำพ
1 จุดไม้ขีดไฟเล่นกับเพื่อน
2 พับกระดำษเป็ นรู ปเครื่ องร่ อน
3 ใช้ดินสอสี ระบำยสี ภำพภูเขำต้นไม้
4 ใช้น้ ำยำล้ำงจำนล้ำงแก้วพลำสติก

ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่ วยและบำดเจ็บ (พ 4.1 ป.2/5)
15. เมื่อถูกมีดบำดนิ้วมือนักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 บีบเลือดออกมำให้หมด แล้วจึงใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผล และปิ ดปลำสเตอร์ยำ
2 ใช้ผำ้ เช็ดหน้ำกดห้ำมเลือด ล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด ซับให้แห้งแล้วใส่ ยำใส่ แผลสด
3 ล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด ซับให้แห้งแล้วใช้สำลีชุบแอมโมเนี ยหอมเช็ดแผล
4 ใช้ผำ้ สะอำดปิ ดแผล แล้วใช้เชือกรัดจนกว่ำเลือดจะหยุดไหล
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนในกำรป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ้นทำงน้ ำและทำงบก (พ 5.1 ป.2/1)
16. พฤติกรรมในข้อใดที่เสี่ ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุทำงบกมำกที่สุด
1 เมำสุ รำแล้วขับรถ
2 ขับรถด้วยควำมเร็ วสู ง
3 คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ
4 ขับรถจักรยำนยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
ตัวชี้วดั : บอกชื่อยำสำมัญประจำบ้ำนและใช้ยำตำมคำแนะนำ (พ 5.1 ป.2/2)
17. หกล้มหัวเข่ำถลอกควรใช้ยำภำยนอกในข้อใดทำควำมสะอำดบำดแผล
1 แอมโมเนียหอม
2 ทิงเจอร์ไอโอดีน
3 น้ ำเกลือล้ำงแผล
4 โพวิโดน-ไอโอดีน

ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนตำมสัญลักษณ์และป้ ำยเตือนของสิ่ งของหรื อสถำนที่ที่เป็ นอันตรำย (พ 5.1 ป.2/4)
18. ป้ ำยจรำจรในข้อใดหมำยถึงห้ำมจอดรถบริ เวณนั้น
1

2

3

4

ตัวชี้วดั : อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้องกันอัคคีภยั และแสดงกำรหนีไฟ (พ 5.1 ป.2/5)
19. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไรเพื่อป้ องกันอัคคีภยั ในบ้ำน
1 ไม่จุดไฟเล่นในบริ เวณบ้ำน
2 ปิ ดไฟทุกดวงในบ้ำนก่อนเข้ำนอน
3 เก็บกวำดทำควำมสะอำดบ้ำนอยูเ่ สมอ
4 ซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำในบ้ำนให้อยูใ่ นสภำพดีอยูเ่ สมอ
ตัวชี้วดั : ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริ ญเติบโต (พ 1.1 ป.3/3)
20. ถ้ำร่ ำงกำยได้รับปั จจัยที่มีผลต่อกำรเจริ ญเติบโตไม่เพียงพอจะส่ งผลอย่ำงไร
1 ร่ ำงกำยอ่อนแอ
2 เกิดควำมพิกำรทำงร่ ำงกำย
3 มีน้ ำหนักมำกเกินเกณฑ์มำตรฐำน
4 อำรมณ์แปรปรวนและอ่อนไหวง่ำย

ตัวชี้วดั : อธิบำยวิธีสร้ำงสัมพันธภำพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป.3/2)
21. ถ้ำมีควำมคิดเห็นในกำรทำงำนกลุ่มไม่ตรงกัน นักเรี ยนและเพื่อนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 ให้หวั หน้ำกลุ่มตัดสิ นใจ
2 แบ่งกลุ่มใหม่เพื่อให้ทำงำนได้ง่ำย
3 นำเรื่ องไปปรึ กษำครู และให้ครู ช่วยตัดสิ นใจ
4 ลงคะแนนเสี ยงเลือกควำมคิดเห็นส่ วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวชี้วดั : บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (พ 2.1 ป.3/3)
22. สถำนกำรณ์ในข้อใดที่ทำให้ปลอดภัยจำกกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
1 เดินกลับบ้ำนบนทำงเปลี่ยวตำมลำพัง
2 ทำรำยงำนกับเพื่อนเป็ นกลุ่มที่หอ้ งสมุด
3 พำคนแปลกหน้ำที่มำถำมเส้นทำงไปส่ งยังที่หมำย
4 ชมภำพยนตร์ที่มีฉำกยัว่ ยุอำรมณ์ทำงเพศกับคนข้ำงบ้ำน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกำรติดต่อและวิธีกำรป้ องกันกำรแพร่ กระจำยของโรค (พ 4.1 ป.3/1)
23. กำรป้ องกันโรคตำแดงที่ถูกต้องควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 สวมแว่นกันแดดเมื่อแสงแดดแรง
2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น
3 นอนกำงมุง้ ทั้งกลำงวันและกลำงคืน
4 สวมหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งที่ตอ้ งใกล้ชิดผูป้ ่ วย
ตัวชี้วดั : จำแนกอำหำรหลัก 5 หมู่ (พ 4.1 ป.3/2)
24. นักเรี ยนควรรับประทำนอำหำรในข้อใดจึงจะได้อำหำรครบ 5 หมู่
1 ข้ำวไข่เจียว
โดนัต
2 ขนมปั งปิ้ งทำเนย
นมรสหวำน
3 ก๋ วยเตี๋ยวรำดหน้ำหมู ข้ำวเหนียวสังขยำ
4 คะน้ำหมูกรอบรำดข้ำว น้ ำแตงโมปั่ น

ตัวชี้วดั : เลือกกินอำหำรที่หลำกหลำยครบ 5 หมู่ ในสัดส่ วนที่เหมำะสม (พ 4.1 ป.3/3)
25. อำหำรประเภทใดที่ควรรับประทำนให้นอ้ ยที่สุดตำมสัดส่ วนของธงโภชนำกำร
1 เนื้อสัตว์ นม
2 ข้ำวและแป้ ง
3 น้ ำตำล น้ ำมัน
4 พืชผักและผลไม้
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและแหล่งต่ำง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ำยหรื ออุบตั ิเหตุ
(พ 5.1 ป.3/2)
26. ถ้ำนักเรี ยนหกล้มลุกขึ้นเดินไม่ไหวควรใช้คำพูดขอควำมช่วยเหลืออย่ำงไร
1 “ช่วยผมด้วย ผมอยูต่ รงนี้”
2 “ช่วยด้วยครับ ผมเจ็บจังเลยครับ”
3 “ผมเจ็บมำกแล้วครับ ช่วยผมด้วย”
4 “ใครก็ได้ช่วยผมด้วย ผมหกล้มลุกขึ้นเดินไม่ได้ครับ”
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อบำดเจ็บจำกกำรเล่น (พ 5.1 ป.3/3)
27. ถ้ำนักเรี ยนหกล้มข้อเท้ำเคล็ดควรปฐมพยำบำลอย่ำงไร
1 นวดข้อเท้ำ
2 ใช้ผำ้ พันรอบข้อเท้ำให้แน่น
3 ใช้น้ ำแข็งประคบบริ เวณข้อเท้ำ
4 ใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริ เวณข้อเท้ำ

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 28-30 ข้อละ 3 คะแนน ข้อ 31-32 ข้อละ 2 คะแนน รวม 13 คะแนน
ข้อ 28-32 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนตำมหลักสุ ขบัญญัติแห่งชำติตำมคำแนะนำ (พ 4.1 ป.1/1)
28. กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี มีประโยชน์อย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ทำให้รักษำโรคได้ทนั เวลำ
2 ทำให้ร่ำงกำยเจ็บป่ วยง่ำยขึ้น
3 ทำให้ทรำบถึงสภำพร่ ำงกำยโดยทัว่ ไป
4 ทำให้ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
ตัวชี้วดั : ระบุพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ (พ 2.1 ป.2/3)
29. พฤติกรรมในข้อใดเหมำะสมกับเพศหญิง (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 เล่นชกมวยกับเพื่อนต่ำงเพศ
2 พูดจำไพเรำะอ่อนหวำนลงท้ำยด้วยคำว่ำ ค่ะ
3 แต่งกำยสุ ภำพเรี ยบร้อยเหมำะกับกำลเทศะ
4 ไม่อยูก่ บั เพื่อนต่ำงเพศสองต่อสองในที่ลบั ตำคน
ตัวชี้วดั : ระบุโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำยใกล้ตวั และวิธีกำรป้ องกัน (พ 5.1 ป.2/3)
30. นักเรี ยนมีวธิ ี ป้องกันตนเองจำกสำรเสพติดอย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ทดลองเสพสำรเสพติดเพื่อให้รู้ถึงพิษที่จะได้รับ
2 ไม่คลุกคลีกบั คนที่ติดสำรเสพติด
3 ใช้เวลำว่ำงเล่นกีฬำกับเพื่อน
4 ไม่รับขนมจำกคนแปลกหน้ำ

ตัวชี้วดั : อธิ บำยลักษณะและกำรเจริ ญเติบโตของร่ ำงกำยมนุษย์ (พ 1.1 ป.3/1)
31. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะกำรเจริ ญเติบโตของเด็กในวัยเรี ยน (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 เคลื่อนไหวช้ำเพรำะร่ ำงกำยเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว
2 เป็ นวัยที่เริ่ มมีกำรเปลี่ยนแปลงร่ ำงกำยตำมเพศของตนเอง
3 เป็ นวัยที่ร่ำงกำยเริ่ มสึ กหรอใช้งำนได้ไม่เป็ นปกติ
4 ช่วงอำยุ 9-12 ปี เพศหญิงมีกำรเจริ ญเติบโตเร็ วกว่ำเพศชำย
ตัวชี้วดั : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำย ขณะอยูก่ บั ที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่ำงมี
ทิศทำง (พ 3.1 ป.3/1)
32. ข้อใดเป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบแบบอยูก่ บั ที่ (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 กระโดดไปข้ำงหน้ำ
2 ยืนโยนลูกบอลลงตะกร้ำ
3 เดินไขว้เท้ำไปข้ำงหน้ำ
4 ยืนขว้ำงลูกบอลเข้ำประตู

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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เหตุผล
จมูกมีลกั ษณะคล้ำยผลชมพู่ ทำหน้ำที่หำยใจ สู ดดมกลิ่นต่ำง ๆ
กำรสระผมด้วยยำสระผมเป็ นกำรดูแลเส้นผมที่ถูกต้องและเหมำะสมที่สุด
สมำชิกในครอบครัว คือ บุคคลที่อำศัยอยูใ่ นบ้ำนเดียวกัน โดยมีควำมเกี่ยวพันกัน
ทำงสำยเลือดหรื อเป็ นญำติพี่นอ้ งกัน ดังนั้น เพื่อนไม่ใช่สมำชิกในครอบครัว
เพศชำยเป็ นเพศที่มีควำมแข็งแรง เข้มแข็งกว่ำเพศหญิงที่มีควำมเรี ยบร้อยอ่อนโยน
อ่อนหวำน ดังนั้น เพศชำยนิยมเล่นเกมหรื อกีฬำที่ใช้พละกำลังมำก โดยเล่นกับ
กลุ่มเพื่อน
กำรก้มตัวเป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่ เพรำะไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยที่ไป
ยังจุดอื่น
เมื่อพบเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำชำรุ ดควรแจ้งพ่อแม่ ผูป้ กครองให้ทรำบ ห้ำมซ่อมด้วย
ตนเองเพรำะอำจทำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตได้
สถำนที่ที่โรงเรี ยนจัดไว้เป็ นสถำนที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรเล่นของนักเรี ยน
อยูใ่ นควำมดูแลของครู ในโรงเรี ยน หำกเกิดอันตรำยครู สำมำรถช่วยเหลือได้
ทันเหตุกำรณ์และมีเครื่ องเล่นที่เหมำะสมกับวัยด้วย
ลำไส้ใหญ่มีหน้ำที่ขบั ถ่ำยกำกอำหำรออกมำเป็ นอุจจำระผ่ำนทำงทวำรหนัก
วัยก่อนเรี ยนเป็ นวัยที่เจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว มีควำมซุ กซน ไม่ชอบอยูน่ ิ่ง
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้บำ้ ง เช่น รับประทำนอำหำร อำบน้ ำ แปรงฟัน
ปู่ ย่ำตำยำย มีหน้ำที่อบรมสั่งสอนลูกหลำนให้ประพฤติตนเป็ นคนดีของสังคม และ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้กบั ลูกหลำนเพื่อให้เป็ นที่เคำรพนับถือ
คบคนพำลพำลพำไปหำผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพำไปหำผล หมำยถึง กำรเลือกคบ
เพื่อนที่ดี เพื่อนก็จะนำพำเรำไปสู่ สิ่งที่ดี แต่ถำ้ คบเพื่อนที่ไม่ดีหรื อคบคนพำล ก็จะ
นำชีวติ ของเรำไปสู่ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ยืนบิดตัวเป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะอยูก่ บั ที่ กำรเตะลูกฟุตบอลเข้ำประตูเป็ น
กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ประกอบ คือ ลูกฟุตบอล และก้ำวชิดก้ำว
เป็ นกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยขณะเคลื่อนที่
เป็ นกำรปฏิบตั ิตนเคำรพกฎจรำจรทำให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ ป้ องกันกำรเกิด
อุบตั ิเหตุ

ข้ อ
14

เฉลย
1

15

2

16

1

17
18
19

3
4
1

20

1

21

4

22

3

23

2

24

4

25

3

เหตุผล
กำรจุดไม้ขีดไฟเล่นเสี่ ยงต่อกำรบำดเจ็บจำกกำรถูกไฟของไม้ขีด และประกำยไฟ
อำจไปถูกวัสดุติดไฟง่ำย ทำให้เกิดไฟไหม้ได้
เมื่อถูกมีดบำดต้องรี บทำกำรห้ำมเลือด ล้ำงแผลและซับแผลให้แห้ง แล้วจึงใส่ ยำ
ใส่ แผลสด หรื อปิ ดบำดแผลด้วยปลำสเตอร์ยำ
เมื่อเมำสุ รำจะขำดสติสัมปชัญญะในกำรควบคุมตนเอง กำรรับรู้กำรมองเห็นและ
กำรคำดคะเนผิดไปจำกเดิมทำให้มีโอกำสเกิดอุบตั ิเหตุมำกที่สุด
เนื่องจำกน้ ำเกลือล้ำงแผลใช้สำหรับทำควำมสะอำดบำดแผลโดยเช็ดรอบบำดแผล
เป็ นป้ ำยห้ำมจอด
กำรไม่เล่นไฟ ไม่จุดไฟในบ้ำนหรื อบริ เวณบ้ำนจะช่วยป้ องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์
ไฟไหม้หรื ออันตรำยที่เกิดจำกไฟ
ปั จจัยที่มีผลต่อกำรเจริ ญเติบโต ได้แก่ น้ ำ อำหำร อำกำศ กำรออกกำลังกำย และ
กำรพักผ่อน หำกขำดหรื อได้รับปั จจัยต่ำง ๆ ไม่เพียงพอจะทำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ
กำรเจริ ญเติบโตช้ำกว่ำปกติ
ในกำรทำงำนกลุ่ม ต้องยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกกลุ่มทุกคน และร่ วมกัน
เลือกทำงเลือกหรื อวิธีกำรทำงำนที่คนส่ วนใหญ่ในกลุ่มมีควำมคิดเห็นตรงกัน
เพื่อไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง และงำนของกลุ่มมีประสิ ทธิ ภำพ สำเร็ จทันเวลำ และ
กำรรู ้จกั ยอมรับควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นจะทำให้เข้ำใจซึ่ งกันและกันในกลุ่มเพื่อน
กำรอยูใ่ นที่ที่มีคนอยูห่ ลำยคน หลีกเลี่ยงกำรอยูใ่ นที่เปลี่ยวหรื อลับตำคน
กับต่ำงเพศหรื อคนแปลกหน้ำช่วยป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ
โรคตำแดงเกิดจำกเชื้ อไวรัส โดยกำรใช้มือหรื อผ้ำที่สกปรกเช็ดหรื อขยี้ตำ กำรเล่น
น้ ำที่สกปรกทำให้ตำได้รับเชื้ อโรค โรคตำแดงติดต่อกันได้ง่ำย โดยกำรใช้สิ่งของ
ร่ วมกับผูป้ ่ วย
หมู่ที่ 1 คือ หมูกรอบ หมู่ที่ 2 คือ ข้ำว หมู่ที่ 3 คือ คะน้ำ หมู่ที่ 4 คือ แตงโมปั่ นและ
หมู่ที่ 5 คือ น้ ำมันที่ใช้ในกำรผัด
กำรรับประทำนอำหำรตำมสัดส่ วนของธงโภชนำกำร ได้แก่
1. แป้ งและข้ำวรับประทำนปริ มำณมำกที่สุด เพรำะเป็ นแหล่งพลังงำนหลัก
2. พืชผัก ผลไม้ รับประทำนในปริ มำณรองลงมำ
3. เนื้อสัตว์ นม ถัว่ รับประทำนปริ มำณพอเหมำะ
4. น้ ำมัน น้ ำตำล เกลือ รับประทำนน้อยเท่ำที่จำเป็ น
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เหตุผล
กำรขอควำมช่วยเหลือควรใช้คำพูดที่ชดั เจนเพื่อควำมรวดเร็ วในกำรช่วยเหลือ
และสำมำรถช่วยเหลือได้อย่ำงถูกวิธี
เมื่อข้อเท้ำเคล็ดควรใช้น้ ำแข็งหรื อผ้ำชุบน้ ำเย็นประคบเพื่อลดควำมเจ็บปวดและ
อำกำรบวมของข้อเท้ำ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี คือ ช่วยให้ทรำบภำวะกำร
เจริ ญเติบโต หรื อกำรเปลี่ยนแปลงของร่ ำงกำย สภำพร่ ำงกำยหรื อภำวะสุ ขภำพ
ของตนเอง และหำกตรวจพบอำกำรผิดปกติจะทำให้รักษำได้ทนั เวลำก่อนที่โรค
จะลุกลำมหรื อรุ นแรงจนไม่สำมำรถรักษำได้
เป็ นพฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศหญิง โดยเพศหญิงต้องปฏิบตั ิตนด้วยควำมเป็ น
สุ ภำพสตรี คือ ช่วยเหลืองำนบ้ำนเสมอ ใช้คำพูดที่สุภำพไพเรำะอ่อนหวำน มีคำ
ลงท้ำยว่ำ คะ ค่ะ จ้ะ จ๊ะ แต่งกำยสุ ภำพเรี ยบร้อยเหมำะสมกับกำลเทศะ
รู้จกั ระมัดระวังตนเอง ไม่คลุกคลีกบั เพศชำยหรื ออยูใ่ นที่ลบั ตำคนกับเพศชำย
สองต่อสอง มีกิริยำสุ ภำพ อ่อนโยน เรี ยบร้อย
กำรป้ องกันตนเองจำกสำรเสพติด ทำได้โดย
1. ไม่หลงเชื่อคำชักชวนหรื อรับสิ่ งของจำกคนแปลกหน้ำ
2. ไม่ทดลองเสพสำรเสพติดทุกชนิด
3. คบเพื่อนที่ดี ไม่คบเพื่อนที่เกเรหรื อติดสำรเสพติด
4. ใช้เวลำว่ำงทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ เช่น เล่นกีฬำ เล่นดนตรี ออกกำลังกำย
ช่วง 6-9 ปี เด็กชำยและเด็กหญิงจะมีลกั ษณะรู ปร่ ำงไม่แตกต่ำงกันมำกนัก แต่เมื่อ
เข้ำสู่ ช่วง 9-12 ปี ทั้งเด็กชำยและเด็กหญิงจะมีลกั ษณะทำงเพศที่ชดั เจนมำกขึ้น
เด็กหญิงมีหน้ำอกใหญ่ข้ ึน เอวเล็กลง สะโพกผำย ส่ วนเด็กชำยจะมีกล้ำมเนื้อ
แข็งแรง ไหล่กว้ำงขึ้น และส่ วนใหญ่เด็กหญิงจะตัวโตกว่ำเด็กชำย จำกลักษณะ
รู ปร่ ำงและกำรเจริ ญเติบโตดังกล่ำว ทำให้เด็กวัยเรี ยนมีควำมคล่องแคล่วว่องไว
ชอบเคลื่อนไหว ไม่ชอบอยูน่ ิ่ ง ชอบกำรพูดคุยและเล่นกับกลุ่มเพื่อน
กำรยืนขว้ำงลูกบอลเข้ำประตู และยืนโยนลูกบอลลงตะกร้ำ เป็ นกำรเคลื่อนไหว
ร่ ำงกำยโดยใช้ลูกบอลเป็ นอุปกรณ์ประกอบ และไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยที่ไปยัง
ตำแหน่งอื่น

