ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวจำนวน 36 ข้อ
(ข้อ 1-36) ข้อละ 1 คะแนน รวม 36 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของร่ ำงกำยและจิตใจตำมวัย (พ 1.1 ป.4/1)
1. ข้อใดเป็ นกำรเจริ ญเติบโตทำงด้ำนร่ ำงกำยของเด็กวัย 10-12 ปี
1 มีลกั ษณะทำงเพศชัดเจนขึ้น
2 สำมำรถเดินได้แต่ยงั วิง่ ได้ไม่เร็ ว
3 ฟันแท้ข้ ึนแทนที่ฟันน้ ำนมครบทุกซี่
4 เพศชำยมีน้ ำหนักและส่ วนสู งมำกกว่ำเพศหญิง
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุ ขภำพกำรเจริ ญเติบโตและ
พัฒนำกำร (พ 1.1 ป.4/2)
2. ถ้ำกล้ำมเนื้อบำดเจ็บจะส่ งผลอย่ำงไร
1 หำยใจได้ไม่สะดวก
2 ผิวหนังแห้งขำดควำมชุ่มชื้น
3 ท้องอืดเพรำะร่ ำงกำยย่อยอำหำรไม่ได้
4 เคลื่อนไหวทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่ได้ตำมปกติ
ตัวชี้วดั : อธิบำยคุณลักษณะของควำมเป็ นเพื่อนและสมำชิกที่ดีของครอบครัว (พ 2.1 ป.4/1)
3. เพื่อนที่ดีควรมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 ให้เพื่อนยืมยำงลบ
2 ช่วยเพื่อนทำกำรบ้ำน
3 พูดจำหยำบคำยกับเพื่อนสนิ ท
4 ชวนกันหนี เรี ยนไปเดินเที่ยวห้ำงสรรพสิ นค้ำ

ตัวชี้วดั : ยกตัวอย่ำงวิธีกำรปฏิเสธกำรกระทำที่เป็ นอันตรำยและไม่เหมำะสมในเรื่ องเพศ
(พ 2.1 ป.4/3)
4. ถ้ำเพื่อนหรื อรุ่ นพี่ชวนดูคลิปวิดีโอลำมก ควรพูดปฏิเสธอย่ำงไร
1 “ไว้ครำวหน้ำนะ วันนี้ตอ้ งรี บกลับบ้ำน”
2 “ยังไม่อยำกดูวนั นี้ ถ้ำอยำกดูเมื่อไรจะบอก”
3 “ถ้ำดูกนั สองคนไม่ดูหรอก ต้องมีคนอื่นดูดว้ ย”
4 “ไม่ดูหรอก มันไม่เหมำะสมกับเด็กถ้ำพ่อแม่รู้จะโดนดุ”
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำย เล่นเกม และกีฬำที่ตนเองชอบ และมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ผล
พัฒนำกำรของตนเองตำมตัวอย่ำง และแบบปฏิบตั ิของผูอ้ ื่น (พ 3.2 ป.4/1)
5. กำรเล่นเกมกับเพื่อนนักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 เล่นเอำเปรี ยบเพื่อน
2 ขอโทษเมื่อทำให้เพื่อนเจ็บตัว
3 พูดท้ำทำยขอเล่นใหม่เมื่อตนเองเป็ นฝ่ ำยแพ้
4 โกรธและไม่พดู กับเพื่อนที่เล่นใช้กำลังรุ นแรง
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.4/1)
6. สิ่ งแวดล้อมในข้อใดที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภำพ
1 ชุมชนที่คนส่ วนใหญ่ใช้จกั รยำนในกำรเดินทำง
2 สวนสำธำรณะที่มีตน้ ไม้ใหญ่
3 แม่น้ ำลำคลองที่มีขยะมูลฝอย
4 บริ เวณบ้ำนที่โล่งเตียนไม่มีหญ้ำขึ้นรก
ตัวชี้วดั : อธิ บำยสภำวะอำรมณ์ ควำมรู ้สึกที่มีผลต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.4/2)
7. สถำนกำรณ์ในข้อใดก่อให้เกิดอำรมณ์ที่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภำพ
1 สอบได้คะแนนดี
2 เพื่อนในกลุ่มไม่พดู ด้วย
3 เพื่อนชื่ นชมที่เล่นกีฬำเก่ง
4 คุณพ่อคุณแม่พำไปเที่ยวสวนสนุก

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ขอ้ มูลบนฉลำกอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพื่อกำรเลือกบริ โภค (พ 4.1 ป.4/3)

8.

เครื่ องหมำยนี้จะพบในสิ นค้ำประเภทใด
1
2
3
4

ยำฆ่ำแมลง
น้ ำยำล้ำงจำน
น้ ำยำซักผ้ำขำว
ยำหม่องชนิดขี้ผ้ งึ

ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของกำรใช้ยำ และใช้ยำอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ป.4/1)
9. ข้อใดกล่ำวถึงควำมสำคัญของกำรใช้ยำได้ถูกต้องที่สุด
1 ยำช่วยให้ร่ำงกำยเจริ ญเติบโตสมวัย
2 ยำช่วยเพิ่มพลังให้ร่ำงกำยมีเรี่ ยวแรงในกำรทำงำน
3 ยำใช้เพื่อผ่อนคลำยควำมเครี ยดและทำให้อำรมณ์ดี
4 ยำใช้บำบัดรักษำโรคเพื่อให้หำยจำกกำรเจ็บป่ วย
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีปฐมพยำบำลเมื่อได้รับอันตรำยจำกกำรใช้ยำผิด สำรเคมี แมลงสัตว์กดั ต่อย และ
กำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ (พ 5.1 ป.4/2)
10. กำรปฐมพยำบำลผูถ้ ูกผึ้งต่อยควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 ล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด → นำเอำเหล็กในออก → ใช้น้ ำแข็งประคบหรื อใช้สำลีชุบ
แอมโมเนียหอมทำแผล
2 ล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด → ใช้สำลีชุบแอมโมเนียหอมทำแผล → ใช้น้ ำแข็งประคบ →
รับประทำนยำแก้ปวด
3 ใช้ข้ ีผ้ งึ ยำหม่องทำแผล → นำเอำเหล็กในออก → ใช้สำลีชุบโพวิโดน-ไอโอดีนเช็ดแผล
4 ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผล → นำเอำเหล็กในออก → ใช้สำลีชุบโพวิโดน-ไอโอดีนเช็ดแผล

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลเสี ยของกำรสู บบุหรี่ และกำรดื่มสุ รำที่มีผลต่อสุ ขภำพและกำรป้ องกัน
(พ 5.1 ป.4/3)
11. ข้อใดเป็ นผลจำกกำรดื่มสุ รำเป็ นประจำ
1 โรคไต
2 โรคตับแข็ง
3 โรคมะเร็ งปอด
4 โรคถุงลมโป่ งพอง
ตัวชี้วดั : อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศและปฏิบตั ิตนได้เหมำะสม (พ 2.1 ป.5/1)
12. ข้อใดเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศที่เกิดเฉพำะเพศหญิงในวัยเด็กตอนปลำย
1 มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ
2 เสี ยงแหบห้ำวขึ้น
3 มีประจำเดือน
4 มีกลิ่นตัว
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของกำรมีครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทย (พ 2.1 ป.5/2)
13. กำรมีครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทยจะส่ งผลอย่ำงไร
1 ครอบครัวมีฐำนะร่ ำรวย
2 สมำชิกในครอบครัวรักใคร่ สำมัคคีกนั
3 สมำชิกในครอบครัวมีรูปร่ ำงหน้ำตำดี
4 ครอบครัวได้รับกำรยกย่องและเคำรพนับถือ
ตัวชี้วดั : ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้ง
ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ 2.1 ป.5/3)
14. ข้อใดเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ เหมำะสมในกำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งในครอบครัว
1 หลบหน้ำไม่พดู คุยกัน
2 ใช้สติและเหตุผลแก้ไขปั ญหำ
3 ใช้คำพูดสุ ภำพในกำรสนทนำกัน
4 ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกในครอบครัว

ตัวชี้วดั : ควบคุมกำรเคลื่อนไหวในเรื่ องกำรรับแรง กำรใช้แรง และควำมสมดุล (พ 3.1 ป.5/3)
15. กำรเคลื่อนไหวในข้อใดเป็ นกำรเคลื่อนไหวแบบใช้แรงทั้งหมด
1 เดินลงบันได ยกเก้ำอี้
2 ผลักประตู ดันหน้ำต่ำง
3 ถีบจักรยำน เดินขึ้นบันได
4 ลำกกล่องหนังสื อ เล่นสเกตน้ ำแข็ง
ตัวชี้วดั : อธิบำยหลักกำรและเข้ำร่ วมกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม (พ 3.1 ป.5/6)
16. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรทำตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมควรเลือกกิจกรรมนันทนำกำรในข้อใด
1 เล่นดนตรี ไทย
2 ปลูกผักสวนครัว
3 ถักผ้ำพันคอให้สมำชิกในครอบครัว
4 ทำควำมสะอำดเก็บกวำดขยะบริ เวณวัด
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยอย่ำงมีรูปแบบ เล่นเกมที่ใช้ทกั ษะกำรคิดและตัดสิ นใจ (พ 3.2 ป.5/1)
17. ถ้ำต้องกำรฝึ กกำรใช้มือควบคุมอุปกรณ์ควรเลือกกำรออกกำลังกำยในข้อใด
1 วิง่ เหยำะ ๆ
2 เล่นฮูลำฮูป
3 เต้นแอโรบิก
4 กระโดดเชือก
ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมที่เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตนตำมสุ ขบัญญัติแห่งชำติ (พ 4.1 ป.5/1)
18. พฤติกรรมใดที่ปฏิบตั ิตนตำมหลักสุ ขบัญญัติแห่งชำติ
1 ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและหลังกำรขับถ่ำย
2 ออกกำลังกำยทุกวันอย่ำงหักโหม
3 รับประทำนอำหำรที่ปรุ งเอง
4 เดินข้ำมถนนใต้สะพำนลอย

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สื่อโฆษณำในกำรตัดสิ นใจเลือกซื้ ออำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำงมีเหตุผล
(พ 4.1 ป.5/3)
19. นักเรี ยนควรเลือกผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกสื่ อโฆษณำในข้อใด
1 โลชันผสมน้ ำนมปรับผิวขำวภำยใน 7 วัน
2 ยำสี ฟันที่ช่วยให้ฟันขำวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
3 โฟมล้ำงหน้ำขจัดสิ่ งสกปรกช่วยป้ องกันกำรเกิดสิ ว
4 ครี มบำรุ งผิวพรรณที่ดำรำนิยมใช้มียอดขำยอันดับหนึ่ง
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนในกำรป้ องกันโรคที่พบบ่อยในชีวติ ประจำวัน (พ 4.1 ป.5/4)
20. นักเรี ยนมีแนวทำงในกำรป้ องกันโรคไข้หวัดอย่ำงไร
1 สวมเสื้ อแขนยำวกำงเกงขำยำวตลอดเวลำ
2 รับประทำนผักผลไม้ที่มีวิตำมินซีสูง
3 ดื่มน้ ำแก้วเดียวกันทั้งครอบครัว
4 เล่นกีฬำกลำงแจ้งเป็ นประจำ
ตัวชี้วดั : ทดสอบและปรับปรุ งสมรรถภำพทำงกำยตำมผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
(พ 4.1 ป.5/5)
21. ยืนกระโดดไกลเป็ นกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยด้ำนใด
1 พลังของกล้ำมเนื้อขำ
2 ควำมอ่อนตัวของร่ ำงกำย
3 ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้ อแขน
4 ควำมอดทนของกล้ำมเนื้ อหน้ำท้อง
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรใช้สำรเสพติด (พ 5.1 ป.5/1)
22. ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้เสี่ ยงต่อกำรใช้สำรเสพติดมำกที่สุด
1 ครอบครัวยำกจน
2 เรี ยนหนังสื อไม่เก่ง
3 อำศัยอยูใ่ นชุมชนแออัด
4 คบเพื่อนที่เสพสำรเสพติด

ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบของกำรใช้ยำและสำรเสพติดที่มีผลต่อร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ (พ 5.1 ป.5/2)
23. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะของกำรแพ้ยำ
1 ผืน่ คัน
2 หน้ำบวม
3 ถ่ำยเหลว
4 เกิดลมพิษ
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำและหลีกเลี่ยงสำรเสพติด (พ 5.1 ป.5/3)
24. กำรใช้ยำที่ปลอดภัยที่สุดควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 สอบถำมผูท้ ี่เคยใช้
2 อ่ำนฉลำกก่อนใช้ยำ
3 ใช้ยำในปริ มำณน้อย ๆ
4 ใช้ยำตำมที่คนขำยยำแนะนำ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อพฤติกรรมสุ ขภำพ (พ 5.1 ป.5/4)
25. อิทธิ พลของสื่ อโทรทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพในข้อใดมำกที่สุด
1 กำรรับประทำนอำหำรต่ำงชำติเลียนแบบในละคร
2 กำรสั่งซื้ อสิ นค้ำทำงโทรศัพท์จำกรำยกำรขำยสิ นค้ำ
3 กำรใช้ยำแผนโบรำณจำกโฆษณำรักษำอำกำรเจ็บป่ วย
4 กำรเลียนแบบพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุ นแรงจำกละคร
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันอันตรำยจำกกำรเล่นกีฬำ (พ 5.1 ป.5/5)
26. กำรป้ องกันอันตรำยจำกกำรเล่นกีฬำปฏิบตั ิได้อย่ำงไร
1 เล่นกีฬำตำมกฎ กติกำอย่ำงเคร่ งครัด
2 เล่นกีฬำในสนำมที่ได้มำตรฐำน
3 ใช้อุปกรณ์กีฬำที่มีรำคำแพง
4 สวมใส่ ชุดกีฬำที่สวยงำม

ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสำคัญของระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจ ที่มีผลต่อ
สุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.6/1)
27. ระบบสื บพันธุ์มีควำมสำคัญอย่ำงไร
1 ช่วยในกำรขับถ่ำยของเสี ยออกจำกร่ ำงกำย
2 ช่วยสร้ำงภูมิตำ้ นทำนโรคต่ำง ๆ ให้กบั ร่ ำงกำย
3 ช่วยให้มีลกั ษณะของเพศชำยและเพศหญิงชัดเจน
4 ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์กบั แก๊สออกซิ เจนให้ร่ำงกำย
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ ยงที่อำจนำไปสู่ กำรมีเพศสัมพันธ์ กำรติดเชื้อเอดส์ และกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร (พ 2.1 ป.6/2)
28. สถำนกำรณ์ใดเสี่ ยงต่อกำรมีเพศสัมพันธ์มำกที่สุด
1 ไปเที่ยวงำนวัดและมีเพื่อนต่ำงเพศไปส่ งบ้ำน
2 พูดคุยกับเพื่อนต่ำงเพศในห้องนอนสองต่อสอง
3 ดูโทรทัศน์กบั เพื่อนต่ำงเพศสองคนในบ้ำน
4 เดินกลับบ้ำนกับรุ่ นพี่ขำ้ งบ้ำน
ตัวชี้วดั : จำแนกหลักกำรเคลื่อนไหวในเรื่ องกำรรับแรง กำรใช้แรง และควำมสมดุลในกำร
เคลื่อนไหวร่ ำงกำยในกำรเล่นเกม เล่นกีฬำ และนำผลมำปรับปรุ ง เพิ่มพูนวิธีปฏิบตั ิของตน
และผูอ้ ื่น (พ 3.1 ป.6/2)
29. กำรถีบรถจักรยำนใช้หลักกำรใดเป็ นสำคัญ
1 กำรรับแรง
2 กำรใช้แรง
3 ควำมสมดุล
4 ควำมทนทำน

ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะกลไกเพื่อปรับปรุ งเพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนและผูอ้ ื่นในกำรเล่นกีฬำ
(พ 3.1 ป.6/4)
30. กำรวิง่ ผลัดให้มีประสิ ทธิ ภำพต้องฝึ กฝนทักษะในข้อใด
1 กำรวิง่ และกำรกระโดด
2 กำรวิง่ และกำรส่ งไม้
3 กำรเขย่งและกำรกระโดด
4 กำรส่ งไม้และกำรเขย่ง
ตัวชี้วดั : อธิ บำยประโยชน์และหลักกำรออกกำลังกำยเพื่อสุ ขภำพ สมรรถภำพทำงกำย และกำร
สร้ำงเสริ มบุคลิกภำพ (พ 3.2 ป.6/1)
31. กำรออกกำลังกำยเป็ นประจำให้ประโยชน์ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1 หำยจำกกำรเป็ นโรค
2 มีบุคลิกภำพที่ดี
3 ร่ ำงกำยแข็งแรง
4 ผิวพรรณสดใส
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโรคและเสนอแนวทำงกำรป้ องกันโรคติดต่อ
สำคัญที่พบในประเทศไทย (พ 4.1 ป.6/2)
32. โรคไข้หวัดนกส่ งผลกระทบต่อประเทศอย่ำงไร
1 ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง
2 ประชำชนขำดแคลนอำหำรบริ โภค
3 สิ้ นเปลืองงบประมำณในกำรป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโรค
4 ต้องสู ญเสี ยทรัพยำกรบุคคลในกำรพัฒนำประเทศจำนวนมำก

ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงควำมรับผิดชอบต่อสุ ขภำพของส่ วนรวม (พ 4.1 ป.6/3)
33. นักเรี ยนสำมำรถสร้ำงเสริ มสุ ขภำพคนในชุมชนได้อย่ำงไร
1 ตัดต้นไม้ในชุมชนให้โล่งเตียน
2 ทิ้งขยะลงในถังตำมประเภทของขยะ
3 ใช้สำรเคมีกำจัดพำหะนำโรค
4 เผำทำลำยขยะในบริ เวณบ้ำน
ตัวชี้วดั : สร้ำงเสริ มและปรับปรุ งสมรรถภำพทำงกำยเพื่อสุ ขภำพอย่ำงต่อเนื่ อง (พ 4.1 ป.6/4)
34. กิจกรรมสร้ำงเสริ มสมรรถภำพทำงกำยในข้อใดช่วยฝึ กควำมอ่อนตัว
1 ดันพื้น
2 นอนรู ปตัววี
3 กระโดดหมุนตัว 1 รอบ
4 นัง่ ก้มตัวแตะปลำยเท้ำ
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ผลกระทบจำกควำมรุ นแรงของภัยธรรมชำติที่มีต่อร่ ำงกำย จิตใจ และสังคม
(พ 5.1 ป.6/1)
35. ข้อใดเป็ นผลกระทบทำงด้ำนจิตใจจำกกำรเกิดอุทกภัย
1 เป็ นโรคท้องร่ วง
2 เกิดกำรกักตุนอำหำรและสิ นค้ำ
3 เกิดควำมเครี ยด วิตกกังวล
4 ถูกแมลงหรื อสัตว์มีพิษกัดต่อย
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุของกำรติดสำรเสพติด และชักชวนให้ผอู้ ื่นหลีกเลี่ยงสำรเสพติด
(พ 5.1 ป.6/3)
36. ถ้ำเพื่อนของนักเรี ยนสู บบุหรี่ นกั เรี ยนจะชักชวนให้เพื่อนเลิกสู บได้อย่ำงไร
1 บอกให้เพื่อนเลิกสู บและขู่วำ่ จะฟ้ องครู
2 ขอร้องให้เพื่อนเลิกสู บเพรำะบุหรี่ เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพของเพื่อน
3 ขอร้องให้เพื่อนเลิกสู บและหำกไม่เลิกจะไม่ให้เพื่อนเข้ำกลุ่ม
4 ทดลองสู บบุหรี่ กบั เพื่อนและบอกว่ำไม่ดีให้เพื่อนเลิกสู บดีกว่ำ

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 37-40 ข้อละ 2 คะแนน ข้อ 41-42 ข้อละ 3 คะแนน
รวม 14 คะแนน ข้อ 37-42 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบย่อยอำหำรและระบบขับถ่ำยที่มีผลต่อสุ ขภำพ
กำรเจริ ญเติบโต และพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.5/1)
37. ข้อใดเป็ นผลจำกควำมผิดปกติในระบบย่อยอำหำร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ปัสสำวะกะปริ บกะปรอย
2 ท้องอืด แน่นท้อง
3 เป็ นไข้ ปวดศีรษะ
4 ปวดแสบท้อง
ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสำคัญของระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหำยใจที่มีผลต่อ
สุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำร (พ 1.1 ป.6/1)
38. ข้อใดเป็ นโรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิ ต (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ไขมันอุดตันในหลอดเลือด
2 หลอดเลือดหัวใจตีบ
3 ต่อมลูกหมำกโต
4 มะเร็ งปอด
ตัวชี้วดั : ปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำตำมชนิ ดกีฬำที่เล่น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น
(พ 3.2 ป.6/4)
39. อวัยวะในข้อใดไม่ อนุ ญำตให้ใช้ในกำรเล่นกีฬำตะกร้อวง (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 เข่ำ
2 มือ
3 แขน
4 ศอก

ตัวชี้วดั : เล่นเกมและกีฬำด้วยควำมสำมัคคีและมีน้ ำใจนักกีฬำ (พ 3.2 ป.6/6)
40. ข้อใดแสดงถึงกำรมีน้ ำใจนักกีฬำในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอล (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 บอกเพื่อนในทีมว่ำไม่เป็ นไรเมื่อเพื่อนตีลูกออก
2 ขอเวลำนอกเมื่อทีมของตนเองมีคะแนนตำม
3 ให้สัญญำณเสี ยงแก่เพื่อนร่ วมทีมเมื่อจะเล่นบอล
4 ขอโทษเมื่อตีลูกบอลไปโดนตัวผูเ้ ล่นฝ่ ำยตรงข้ำม
ตัวชี้วดั : แสดงพฤติกรรมในกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ป.6/1)
41. นักเรี ยนสำมำรถช่วยลดปั ญหำภำวะโลกร้อนได้อย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ใช้ถุงพลำสติกใส่ อำหำรไปรับประทำนที่โรงเรี ยน
2 ปลูกต้นไม้ในบริ เวณบ้ำนเพิ่มขึ้น
3 คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
4 ปิ ดไฟฟ้ ำดวงที่ไม่ใช้งำน
ตัวชี้วดั : ระบุวธิ ีปฏิบตั ิตนเพื่อควำมปลอดภัยจำกธรรมชำติ (พ 5.1 ป.6/2)
42. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดช่วยให้ปลอดภัยจำกภัยธรรมชำติ (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ติดตำมฟังข่ำวพยำกรณ์อำกำศอยูเ่ สมอ
2 รี บขึ้นจำกน้ ำตกเมื่อน้ ำเปลี่ยนเป็ นสี ข่นุ
3 หลบใต้แผ่นป้ ำยโฆษณำขนำดใหญ่เมื่อมีลมพำยุ
4 เข้ำร่ วมฝึ กซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ข้ อ
1

เฉลย
1

2

4

3
4
5

1
4
2

6

3

7
8

2
3

9
10

4
1

11

2

เหตุผล
วัย 10-12 ปี เริ่ มมีลกั ษณะทำงเพศที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เช่น เพศหญิงจะมี
สะโพกผำย หน้ำอกใหญ่ข้ ึน เพศชำยเสี ยงใหญ่ ไหล่กว้ำง เพศหญิงจะเจริ ญเติบโต
เร็ วกว่ำเพศชำย
กล้ำมเนื้อมีหน้ำที่สำคัญ คือ ช่วยในกำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำย หำกกล้ำมเนื้อ
ได้รับบำดเจ็บจึงส่ งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจกรรมในชี วติ ประจำวัน
กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ นลักษณะของเพื่อนที่ดี
กำรตอบปฏิเสธต้องมีควำมชัดเจนหนักแน่นให้เหตุผลประกอบที่น่ำเชื่อถือ
กำรปฏิบตั ิตนในกำรเล่นเกมที่เหมำะสม ได้แก่
1. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนหรื อผูเ้ ล่นคนอื่น
2. เล่นตำมกฎ กติกำ ข้อตกลงไม่เอำเปรี ยบฝ่ ำยตรงข้ำม
3. รู้จกั กำรให้อภัยและควบคุมอำรมณ์เมื่อมีกำรกระทบกระทัง่ กัน
4. ยอมรับกำรแพ้และยินดีกบั ผูช้ นะ
5. ไม่เยำะเย้ยฝ่ ำยตรงข้ำมเมื่อตนเองเป็ นฝ่ ำยชนะ
แม่น้ ำลำคลองที่มีขยะมูลฝอย จะทำให้แม่น้ ำเน่ำเสี ย ส่ งกลิ่นเหม็นรบกวน ทำลำย
สุ ขภำพจิต ส่ งผลให้ผอู ้ ยูอ่ ำศัยบริ เวณนั้นมีอำรมณ์หงุดหงิด อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
เชื้ อโรคและเพำะพันธุ์พำหะนำโรคต่ำง ๆ ทำให้เกิดปั ญหำกำรเจ็บป่ วยและโรคระบำด
เพื่อนในกลุ่มไม่พดู ด้วยทำให้เกิดอำรมณ์เสี ยใจที่นำไปสู่ ควำมเครี ยดได้
เครื่ องหมำยที่แสดงว่ำเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่เป็ นอันตรำยต่อผิวหนังควรทำ
ให้เจือจำงด้วยกำรผสมน้ ำก่อนนำไปใช้ ซึ่ งคือน้ ำยำซักผ้ำขำว
ยำ คือ สิ่ งที่ใช้บำบัดรักษำโรคและบรรเทำอำกำรเจ็บป่ วยต่ำง ๆ หรื อใช้ป้องกันโรค
กำรปฐมพยำบำลผูท้ ี่ถูกแมลงมีพิษกัดต่อยที่ถูกต้อง คือ ล้ำงบริ เวณที่ถูกต่อยด้วยน้ ำ
สะอำดหลำย ๆ ครั้งแล้วใช้สิ่งที่มีรู เช่น ลูกกุญแจ ฝำปำกกำกดเพื่อเอำเหล็กในออก
หลังจำกนั้นใช้แอมโมเนียทำบริ เวณที่ถูกต่อยหรื อใช้น้ ำแข็งประคบ ถ้ำมีอำกำรแพ้
ให้รีบนำส่ งโรงพยำบำล
กำรดื่มสุ รำส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภำพทำให้ร่ำงกำยเจ็บป่ วยเป็ นโรค เช่น ตับแข็ง
มะเร็ งตับ พิษสุ รำเรื้ อรัง แผลในกระเพำะอำหำร
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กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศของเพศหญิงในวัยเด็กตอนปลำย ได้แก่
1. น้ ำหนักและส่ วนสู งเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว รู ปร่ ำงสู งและตัวใหญ่กว่ำเพศชำย
2. เริ่ มมีสิวขึ้นที่ใบหน้ำและลำตัว (เกิดในเพศชำยด้วย)
3. ฮอร์ โมนเพศหญิงกระตุน้ ให้หน้ำอกขยำยใหญ่ข้ ึน
4. มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศและรักแร้ (เกิดในเพศชำยด้วย)
5. สะโพกผำยออก
6. ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมำมำก ทำให้มีกลิ่นตัว (เกิดในเพศชำยด้วย)
7. อวัยวะสื บพันธุ์ภำยในเริ่ มทำงำน จึงมีกำรตกไข่และมีประจำเดือน
กำรมีครอบครัวที่อบอุ่นตำมวัฒนธรรมไทยจะส่ งผลให้สมำชิกในครอบครัวมี
ควำมรักและควำมสำมัคคีกนั มีจิตใจแจ่มใส มีควำมสุ ขสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
กำรหลบหน้ำไม่พดู คุยปรับควำมเข้ำใจกันจะยิง่ ทำให้กลำยเป็ นปั ญหำใหญ่และเกิด
ควำมบำดหมำงใจกัน ดังนั้น เมื่อมีปัญหำควำมขัดแย้ง สมำชิกในครอบครัวต้องมี
สติ มีควำมอดทนอดกลั้นควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ใช้กำลังหรื อควำมรุ นแรง
ตัดสิ นปัญหำ รู้จกั ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่นใช้คำพูดที่สุภำพพูดคุยกัน
กำรเคลื่อนไหวแบบใช้แรง คือ กำรเคลื่อนไหวทำกิจกรรมที่ร่ำงกำยต้องใช้แรง
เช่น ใช้แรงดึง ผลัก ดัน
กำรทำควำมสะอำดเก็บกวำดบริ เวณวัด เป็ นกำรดูแลรักษำทรัพย์สมบัติของ
ส่ วนรวมเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน
กำรกระโดดเชือกต้องใช้มือทั้งสองข้ำงจับปลำยเชือกแต่ละด้ำนไว้ แกว่งเชือกข้ำม
ศีรษะและกระโดดข้ำมเชือกโดยแกว่งไปต่อเนื่องเรื่ อย ๆ ซึ่ งเป็ นกำรออกกำลังกำย
ที่ช่วยฝึ กกำรใช้มือในกำรควบคุมอุปกรณ์
สุ ขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร ได้แก่
1. ดูแลรักษำร่ ำงกำยและของใช้ให้สะอำด
2. แปรงฟันทุกวันอย่ำงถูกต้องอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง
3. ล้ำงมือให้สะอำดก่อนและหลังรับประทำนอำหำร และหลังกำรขับถ่ำย
4. รับประทำนอำหำรสุ ก สะอำด ปรำศจำกสำรอันตรำยและหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด
สี ฉูดฉำด
5. ไม่เกี่ยวข้องกับสำรเสพติดทุกประเภท
6. สร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้ องกันอุบตั ิเหตุดว้ ยควำมไม่ประมำท
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8. ออกกำลังกำยสม่ำเสมอและตรวจสุ ขภำพประจำปี
9. ทำจิตใจให้ร่ำเริ งแจ่มใสอยูเ่ สมอ
10. มีสำนึกต่อส่ วนรวม ร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม
กำรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภำพต้องพิจำรณำจำกสื่ อโฆษณำที่น่ำเชื่อถือ ไม่อวดอ้ำง
สรรพคุณเกินควำมเป็ นจริ ง
กำรรับประทำนผักผลไม้ที่มีวติ ำมินซี สูงจะทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง มีภูมิตำ้ นทำน
โรคสู ง ช่วยป้ องกันกำรเจ็บป่ วยจำกโรคไข้หวัด
เนื่องจำกรู ปแบบของกำรทดสอบปฏิบตั ิดว้ ยกำรเหวีย่ งแขนไปข้ำงหลัง ก้มตัว
งอเข่ำลง เหวีย่ งแขนไปข้ำงหน้ำพร้อมกับกระโดดเท้ำทั้งสองไปข้ำงหน้ำให้ได้
ระยะไกลที่สุด จึงต้องใช้พลังของกล้ำมเนื้อขำในกำรปฏิบตั ิ
เนื่องจำกเพื่อนอำจชักชวนให้เสพสำรเสพติดได้และเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีอิทธิ พลกับ
วัยเรี ยนและวัยรุ่ นเป็ นอย่ำงมำก กำรทำตำมกลุ่มเพื่อนเพื่อให้เข้ำกับกลุ่มเพื่อนได้
จึงเป็ นสำเหตุสำคัญของกำรติดสำรเสพติด
อำกำรแพ้ยำที่พบส่ วนใหญ่ เช่น ลมพิษ มีผนื่ คัน หรื อจุดแดงขึ้นทัว่ ตัว หน้ำบวม
หนังตำบวม ปำกบวม
กำรอ่ำนฉลำกก่อนใช้ยำจะทำให้ทรำบถึงสรรพคุณ วันเดือนปี ที่ผลิตและวัน
หมดอำยุ ส่ วนประกอบของยำ วิธีใช้ซ่ ึ งทำให้ใช้ยำได้ถูกต้องและเกิดประสิ ทธิ ภำพ
มำกที่สุด
ละครโทรทัศน์เป็ นรำยกำรที่มีผชู้ มจำนวนมำก ละครที่มีฉำกควำมรุ นแรง จะทำให้
เกิดพฤติกรรมกำรเลียนแบบ เพรำะคิดว่ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ เป็ นค่ำนิยมที่ไม่ผดิ ใน
สังคม ส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภำพที่ไม่เหมำะสมและพบมำกในสังคม
กำรเล่นกีฬำตำมกฎ กติกำ จะช่วยป้ องกันอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ จำกกำรเล่นกีฬำ ที่ทำให้
เกิดกำรบำดเจ็บทั้งต่อตนเองและผูเ้ ล่นคนอื่น
ระบบสื บพันธุ์จะสร้ำงฮอร์โมนเพศที่ทำให้เพศหญิงและเพศชำยมีลกั ษณะทำงเพศ
ที่ชดั เจน มีกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรตำมปกติ
กำรอยูก่ บั เพื่อนต่ำงเพศในที่ลบั ตำคนอำจทำให้เกิดกำรมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ำย
ควำมสมดุล คือ กำรถ่ำยเทน้ ำหนักตัวไปสู่ อวัยวะที่เป็ นจุดรองรับน้ ำหนักหรื อฐำน
เพื่อให้ร่ำงกำยมีจุดศูนย์ถ่วง สำมำรถเคลื่อนไหวโดยไม่เสี ยกำรทรงตัว ไม่ลม้ และอยู่
ในลักษณะที่ตอ้ งกำร เช่น กำรเดินบนคำนทรงตัว กำรถีบรถจักรยำน กำรเล่นสเกต
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กำรวิง่ ผลัดให้มีประสิ ทธิ ภำพผูว้ งิ่ ต้องวิง่ ได้รวดเร็ วและส่ งไม้ได้แม่นยำ ถูกต้อง
ซึ่ งถือเป็ นทักษะสำคัญของกำรวิง่ ผลัด
กำรออกกำลังกำยเป็ นประจำ ทำให้มีร่ำงกำยที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบำน
ผิวพรรณสดใส ส่ งเสริ มให้มีบุคลิกภำพที่ดีสร้ำงภูมิตำ้ นทำนโรคให้ร่ำงกำย แต่
ไม่ได้ทำให้หำยจำกกำรเป็ นโรคหรื อเจ็บป่ วย แต่ในทำงตรงข้ำม ไม่ควรออกกำลังกำย
ในขณะที่เจ็บป่ วยเพรำะอำจทำให้อำกำรรุ นแรงมำกขึ้น
กำรระบำดของไข้หวัดนกทำให้ตอ้ งใช้เงินงบประมำณในกำรป้ องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคและดูแลรักษำผูป้ ่ วย
กำรทิง้ ขยะลงในถังตำมประเภทของขยะช่วยลดปั ญหำควำมสกปรกในชุมชน
ลดปริ มำณขยะ ป้ องกันกำรเป็ นบ่อเกิดของโรค หรื อแหล่งเพำะพันธุ์พำหะนำโรค
ทำให้คนในชุมชนมีสุขภำพดีไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรค
กำรนัง่ ก้มตัวแตะปลำยเท้ำเป็ นกำรฝึ กควำมอ่อนตัวเพื่อให้ร่ำงกำยมีควำมยืดหยุน่
สำมำรถพับ โค้ง งอ ส่ วนของร่ ำงกำยเพื่อทำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ดี
เมื่อเกิดอุทกภัยจะทำให้เกิดควำมเครี ยดวิตกกังวลจำกปั ญหำต่ำง ๆ
กำรพูดชักชวนให้ผอู้ ื่นหลีกเลี่ยงหรื อเลิกจำกสำรเสพติดต้องมีควำมจริ งใจ อธิบำย
ให้เห็นโทษของสำรเสพติดที่มีต่อผูเ้ สพ พร้อมแสดงควำมห่วงใยและใช้คำพูด
ที่สุภำพแต่หนักแน่นจริ งจัง
อำกำรท้องอืด แน่นท้อง เกิดจำกกำรเคี้ยวอำหำรไม่ละเอียดหรื อรับประทำนอำหำร
ที่ยอ่ ยยำก ทำให้รู้สึกอึดอัดเพรำะอำหำรไม่ยอ่ ย อำกำรปวดแสบท้อง อำจเกิดได้
จำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ตรงเวลำ ทำให้น้ ำย่อยซึ่ งเป็ นกรดย่อยผนังกระเพำะอำหำรทำให้ปวดแสบท้อง และเกิดได้จำกกำรรับประทำนอำหำรที่มีรสเผ็ดจัด
ทำให้เกิดกรดและระคำยเคืองในกระเพำะอำหำร
ไขมันอุดตันในหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็ นโรคหรื อควำมผิดปกติที่
เกิดกับอวัยะสำคัญในระบบไหลเวียนโลหิ ต คือ หลอดเลือดและหัวใจ
กำรเล่นตะกร้อวงอนุ ญำตให้ใช้อวัยวะต่ำง ๆ ในกำรเล่นลูกได้ เช่น ศีรษะ ไหล่
ศอก เข่ำ เท้ำ แต่ยกเว้น แขน และมือ
กำรมีน้ ำใจนักกีฬำ คือ กำรรู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
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ปั ญหำภำวะโลกร้อน เกิดจำกโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพรำะมีแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยำกำศมำกขึ้น กำรปฏิบตั ิตนเพื่อลดปั ญหำภำวะโลกร้อน ทำได้โดยลดกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ ำ น้ ำมัน ประหยัดน้ ำ ปลูกต้นไม้มำก ๆ ลดปริ มำณขยะด้วยกำรใช้
วัสดุที่ยอ่ ยสลำยได้หรื อคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
1. กำรติดตำมฟังข่ำวพยำกรณ์อำกำศอยูเ่ สมอ จะช่วยให้ทรำบเหตุกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ ฝน ฟ้ ำ อำกำศ ล่วงหน้ำและสำมำรถเตรี ยมพร้อมรับมือได้ทนั
2. เมื่อลงเล่นน้ ำตกต้องสังเกตลักษณะสี ของน้ ำ หำกน้ ำเปลี่ยนเป็ นสี ข่นุ หรื อ
สี ส้มแดง แสดงว่ำอำจมีน้ ำป่ ำไหลลงมำควรรี บขึ้นจำกน้ ำและควรเชื่อฟังประกำศ
คำเตือนจำกทำงเจ้ำหน้ำที่เรื่ องน้ ำป่ ำไหลหลำก
3. เมื่อมีลมพำยุไม่ควรหลบใต้แผ่นป้ ำยโฆษณำ หรื อต้นไม้ใหญ่เพรำะอำจหักหรื อ
โค่นล้มลงมำทับทำให้ได้รับบำดเจ็บ ควรหลบในอำคำรที่มีควำมมัน่ คง
4. กำรเข้ำร่ วมฝึ กซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวจะช่วยให้สำมำรถ
ปฏิบตั ิตนได้อย่ำงปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว

