ชุดที่ 1
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 : อธิ บำยควำมสำคัญของระบบประสำท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุ ขภำพ กำรเจริ ญเติบโต
และพัฒนำกำรของวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.1/1)
1. ข้อใดเป็ นผลจำกกำรทำงำนผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ
1 ชัก หมดสติ
2 ร่ ำงกำยเตี้ยแคระ
3 ป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
4 สิ วขึ้นเมื่อเข้ำสู่ วยั รุ่ น
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ภำวะกำรเจริ ญเติบโตทำงร่ ำงกำยของตนเองกับเกณฑ์มำตรฐำน (พ 1.1 ม.1/3)
2. ผลกำรเปรี ยบเทียบกับกรำฟแสดงกำรเจริ ญเติบโต น้ ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสู งอยูใ่ นช่วงใดที่แสดงว่ำ
นักเรี ยนควรออกกำลังกำยให้มำกขึ้น และลดอำหำรประเภทแป้ ง ไขมันสู ง
1 ท้วม
2 ผอม
3 สมส่ วน
4 ค่อนข้ำงผอม
ตัวชี้วดั : อธิ บำยวิธีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และพัฒนำกำรทำงเพศ
อย่ำงเหมำะสม (พ 2.1 ม.1/1)
3. เมื่อเป็ นสิ วควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร
1 ใช้แป้ งผสมรองพื้นทำปกปิ ดสิ ว
2 ซื้ อยำรักษำสิ วมำรับประทำน
3 หมัน่ ล้ำงหน้ำให้สะอำด
4 บีบเอำหัวสิ วออก

ตัวชี้วดั : เพิ่มพูนควำมสำมำรถของตนตำมหลักกำรเคลื่อนไหวที่ใช้ทกั ษะกลไกและทักษะพื้นฐำน
ที่นำไปสู่ กำรพัฒนำทักษะกำรเล่นกีฬำ (พ 3.1 ม.1/1)
4. ถ้ำต้องกำรพัฒนำทักษะกำรเล่นวอลเลย์บอล นักเรี ยนควรฝึ กกำรเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดเป็ นประจำ
1 กำรวิง่ ซิ กแซ็ก กำรเดินบนคำนทรงตัว
2 กำรกระโดดลอยตัว กำรสไลด์
3 กำรวิง่ เร็ ว กำรหมุนตัว
4 กำรควบม้ำ กำรเขย่ง
ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำจนเป็ นวิถีชีวติ ที่มีสุขภำพดี
(พ 3.2 ม.1/1)
5. ข้อใดเป็ นผลจำกกำรขำดกำรออกกำลังกำย
1 เป็ นโรคซึมเศร้ำ
2 ระดับสติปัญญำลดลง
3 เกิดภำวะร่ ำงกำยขำดสำรอำหำร
4 เหนื่ อยง่ำยเมื่อต้องออกแรงทำงำนหนัก
ตัวชี้วดั : ออกกำลังกำยและเลือกเข้ำร่ วมเล่นกีฬำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ พร้อมทั้งมีกำรประเมินกำรเล่นของตนและผูอ้ ื่น (พ 3.2 ม.1/2)
6. กำรเลือกวิธีออกกำลังกำยควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 เลือกตำมสมัยนิยม
2 เลือกตำมกลุ่มเพื่อน
3 เลือกที่ตอ้ งออกแรงมำก ๆ
4 เลือกที่ตนเองทำได้สะดวก
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีปฐมพยำบำลและเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยอย่ำงปลอดภัย (พ 5.1 ม.1/1)
7. เมื่อถูกตะขำบกัดควรทำอย่ำงไรเป็ นอันดับแรก
1 ใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดเอำเหล็กในออก
2 ใช้สำลีชุบแอมโมเนียทำแผล
3 ใช้น้ ำสะอำดล้ำงแผล
4 ใช้น้ ำแข็งประคบแผล

ตัวชี้วดั : อธิบำยควำมสัมพันธ์ของกำรใช้สำรเสพติดกับกำรเกิดโรคและอุบตั ิเหตุ (พ 5.1 ม.1/3)
8. ข้อใดแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำรเสพติดกับกำรเกิดโรคได้ถูกต้อง
1 แผลในกระเพำะอำหำร : สุ รำ
2 เบำหวำน : สำรระเหย
3 อัลซไฮเมอร์ : บุหรี่
4 วัณโรค : ยำบ้ำ
ตัวชี้วดั : อธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำในวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.2/1)
9. “เอโกรธที่เพื่อนแซวเรื่ องน้ ำหนักตัว จึงเข้ำไปทำร้ำยร่ ำงกำยเพื่อน”
จำกกำรกระทำของเอ แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนใดของวัยรุ่ น
1 ด้ำนสติปัญญำ
2 ด้ำนจิตใจ อำรมณ์
3 ด้ำนร่ ำงกำย
4 ด้ำนสังคม
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน (พ 2.1 ม.2/2)
10. ข้อใดเป็ นผลกระทบที่ร้ำยแรงที่สุดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน
1 ติดเชื้ อเอชไอวี
2 ตั้งครรภ์และทำแท้ง
3 ครอบครัวถูกคนนินทำ
4 ต้องออกจำกโรงเรี ยนไปเลี้ยงลูก
ตัวชี้วดั : อธิ บำยวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจำกโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ เอดส์ และกำร
ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ (พ 2.1 ม.2/3)
11. “STOP TEEN MOM หยุดกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น” นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้ได้อย่ำงไร
1 คบกับเพื่อนต่ำงเพศหลำย ๆ คน
2 รับประทำนยำคุมกำเนิดทุกเดือน
3 หลีกเลี่ยงกำรทำงำนกลุ่มกับเพื่อนต่ำงเพศ
4 ไม่อยูใ่ นที่ลบั ตำคนกับเพื่อนต่ำงเพศสองต่อสอง

ตัวชี้วดั : นำผลกำรปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะกำรเคลื่อนไหวในกำรเล่นกีฬำจำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยมำสรุ ปเป็ นวิธีที่เหมำะสมในบริ บทของตนเอง (พ 3.1 ม.2/1)
12. บีเป็ นนักกีฬำฟุตซอล บีควรฝึ กฝนทักษะในด้ำนใดมำกที่สุด
1 พลัง
2 กำรทรงตัว
3 เวลำปฏิกิริยำ
4 ควำมคล่องแคล่วว่องไว
ตัวชี้วดั : เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภำพของรู ปแบบกำรเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อกำรเล่นกีฬำและกิจกรรม
ในชีวติ ประจำวัน (พ 3.1 ม.2/3)
13. กำรเล่นกีฬำในข้อใดที่ควรฝึ กกำรเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เป็ นสำคัญ
1 ยกน้ ำหนัก เทควันโด
2 ฟุตบอล เทนนิส
3 แบดมินตัน กอล์ฟ
4 วอลเลย์บอล พุง่ แหลน
ตัวชี้วดั : เลือกใช้บริ กำรทำงสุ ขภำพอย่ำงมีเหตุผล (พ 4.1 ม.2/1)
14. ข้อใดแสดงถึงกำรใช้บริ กำรทำงสุ ขภำพที่เหมำะสมกับวัยของนักเรี ยน
1 มีไข้สูงและอำเจียนจึงไปพบแพทย์ที่คลินิก
2 เข้ำโปรแกรมลดน้ ำหนักกับสถำบันควำมงำม
3 จัดฟันกับทันตแพทย์เพื่อต้องกำรให้หน้ำเล็กลง
4 ซื้ อคอร์ สรักษำสิ วกับคลินิกดูแลรักษำผิวหนัง
ตัวชี้วดั : เสนอแนะวิธีปฏิบตั ิตนเพื่อจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครี ยด (พ 4.1 ม.2/6)
15. เมื่อเครี ยดจำกกำรสอบนักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 ชวนเพื่อนไปเที่ยวกลำงคืน
2 ซื้ อยำคลำยเครี ยดมำกิน
3 เปิ ดวิทยุฟังเพลงที่ชอบ
4 หำเพื่อนคุยทำงอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วดั : ใช้ทกั ษะชีวติ ในกำรป้ องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์คบั ขันที่อำจนำไปสู่ อนั ตรำย
(พ 5.1 ม.2/3)
16. ถ้ำถูกคนร้ำยจับเป็ นตัวประกัน นักเรี ยนควรเลือกใช้ทกั ษะชีวติ ในข้อใดเพื่อป้ องกันอันตรำยต่อตนเอง
1 ทักษะกำรจัดกำรกับควำมเครี ยด
2 ทักษะควำมเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
3 ทักษะกำรสื่ อสำร
4 ทักษะกำรปฏิเสธ
ตัวชี้วดั : เปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำแต่ละช่วง
ของชีวติ (พ 1.1 ม.3/1)
17. ข้อใดกล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ ำงกำยของวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ได้ถูกต้อง
1 วัยรุ่ นมีประจำเดือน วัยผูใ้ หญ่หมดประจำเดือน
2 วัยรุ่ นฟันน้ ำนมเริ่ มหัก วัยผูใ้ หญ่ฟันแท้ข้ ึนครบทุกซี่
3 วัยรุ่ นควำมสู งคงที่ วัยผูใ้ หญ่กระดูกสันหลังโค้งงอ
4 วัยรุ่ นเสี ยงแหลมสู ง วัยผูใ้ หญ่เสี ยงทุม้ ห้ำว
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สื่อโฆษณำ ที่มีอิทธิ พลต่อกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.3/3)
18. สื่ อโฆษณำในข้อใดที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนำกำรของวัยรุ่ นมำกที่สุด
1 อินเทอร์ เน็ต : อำหำรเสริ ม
2 โทรทัศน์ : เครื่ องสำอำง
3 นิตยสำร : เสื้ อผ้ำ
4 วิทยุ : ยำรักษำโรค
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์สำเหตุและเสนอแนวทำงป้ องกัน แก้ไขควำมขัดแย้งในครอบครัว (พ 2.1 ม.3/3)
19. ข้อใดช่วยป้ องกันปั ญหำควำมขัดแย้งในครอบครัว
1 สำวไส้ให้กำกิน
2 ขิงก็รำ ข่ำก็แรง
3 ตำต่อตำ ฟันต่อฟัน
4 น้ ำขุ่นไว้ใน น้ ำใสไว้นอก

ตัวชี้วดั : มีมำรยำทในกำรเล่นและดูกีฬำด้วยควำมมีน้ ำใจนักกีฬำ (พ 3.2 ม.3/1)
20. ถ้ำทีมของโรงเรี ยนมีคะแนนนำโรงเรี ยนคู่แข่งขัน ในฐำนะกองเชียร์ นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 หยุดส่ งเสี ยงเชียร์ ทีมของโรงเรี ยนจนกว่ำคะแนนจะเท่ำกัน
2 ส่ งเสี ยงรบกวนทำลำยสมำธิผเู ้ ล่นโรงเรี ยนคู่แข่งขัน
3 ปรบมือให้กำลังใจเมื่อผูเ้ ล่นทั้งสองทีมทำคะแนนได้
4 ตะโกนแนะนำวิธีกำรเล่นแก่ผเู ้ ล่นโรงเรี ยนคู่แข่งขัน
ตัวชี้วดั : เสนอผลกำรพัฒนำสุ ขภำพของตนเองที่เกิดจำกกำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำเป็ นประจำ
(พ 3.2 ม.3/5)
21. กำรออกกำลังกำยด้วยกำรวิง่ ระยะไกลเป็ นประจำส่ งผลดีต่อระบบอวัยวะใดของร่ ำงกำยมำกที่สุด
1 ระบบสื บพันธุ์
2 ระบบหำยใจ
3 ระบบต่อมไร้ท่อ
4 ระบบย่อยอำหำร
ตัวชี้วดั : กำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสมกับวัยต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและคุณค่ำทำง
โภชนำกำร (พ 4.1 ม.3/1)
22. รำยกำรอำหำรมื้อกลำงวันในข้อใดที่เหมำะสมกับวัยรุ่ น
1 แซนด์วชิ ทูนำ นมพร่ องมันเนย
2 ก๋ วยเตี๋ยวเย็นตำโฟ น้ ำส้มปั่ น
3 ส้มตำไทย ข้ำวเหนียว
4 สลัดผัก ซุปข้ำวโพด

ตัวชี้วดั : เสนอแนวทำงป้ องกันโรคที่เป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเจ็บป่ วยและกำรตำยของคนไทย
(พ 4.1 ม.3/2)
23. นักเรี ยนจะป้ องกันตนเองจำกโรคมะเร็ งได้อย่ำงไร
1 ทำจิตใจให้แจ่มใสอยูเ่ สมอ
2 งดรับประทำนเนื้ อสัตว์ทุกชนิด
3 ไปพบแพทย์ทุกครั้งแม้เจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ
4 หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่ปิ้งย่ำงจนไหม้เกรี ยม
ตัวชี้วดั : วำงแผนและจัดเวลำในกำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อน และกำรสร้ำงเสริ มสมรรถภำพทำงกำย
(พ 4.1 ม.3/4)
24. ข้อใดแสดงถึงกำรวำงแผนออกกำลังกำย
1 เต้นแอโรบิกที่สวนสำธำรณะทุกวันพุธและศุกร์หลังกลับจำกโรงเรี ยน
2 เล่นแบดมินตันที่โรงเรี ยนขณะรอผูป้ กครองมำรับกลับบ้ำน
3 ซื้ อเครื่ องออกกำลังกำยมำไว้ที่บำ้ นหลำยเครื่ อง
4 เข้ำร่ วมกิจกรรมเดิน-วิง่ กำรกุศลของชุมชน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ ยงและพฤติกรรมเสี่ ยงที่มีผลต่อสุ ขภำพและแนวทำงป้ องกัน
(พ 5.1 ม.3/1)
25. ข้อใดเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภำพของวัยรุ่ น
1 คบเพื่อนที่เสพสำรเสพติด
2 นัง่ รถโดยสำรประจำทำงไปโรงเรี ยน
3 คุยโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะครู กำลังสอนหนังสื อ
4 ไปเที่ยวห้ำงสรรพสิ นค้ำกับเพื่อนหลำย ๆ คนในวันหยุด
ตัวชี้วดั : แสดงวิธีกำรช่วยฟื้ นคืนชีพอย่ำงถูกวิธี (พ 5.1 ม.3/5)
26. กำรนวดหัวใจผูท้ ี่หวั ใจหยุดเต้นเฉี ยบพลันต้องใช้อตั รำจังหวะเท่ำไร
1 60 ครั้ง/นำที
2 80 ครั้ง/นำที
3 100 ครั้ง/นำที
4 150 ครั้ง/นำที

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบมำกกว่ำ 1 คำตอบ
ข้อ 27 = 2 คะแนน
ข้อ 28-31 ข้อละ 3 คะแนน รวม 14 คะแนน
ข้อ 27-31 ตอบถูก 1 คำตอบให้ 1 คะแนน
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบต่อสุ ขภำพ (พ 4.1 ม.1/2)
27. ข้อใดเป็ นโรคที่เกิดจำกภำวะโภชนำกำร (ให้เลือก 2 คำตอบ)
1 ไวรัสตับอักเสบบี
2 ควำมดันโลหิตสู ง
3 พำร์ กินสัน
4 เบำหวำน
ตัวชี้วดั : ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเจริ ญเติบโต และพัฒนำกำรด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคมและสติปัญญำในวัยรุ่ น (พ 1.1 ม.2/2)
28. ข้อใดเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพัฒนำกำรด้ำนสังคมในวัยรุ่ น (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 พันธุกรรม
2 กำรคบเพื่อน
3 ภำวะสุ ขภำพ
4 กำรอบรมเลี้ยงดูจำกครอบครัว
ตัวชี้วดั : อธิบำยสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำที่เกิดจำกกำร
ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำเป็ นประจำจนเป็ นวิถีชีวติ (พ 3.2 ม.2/1)
29. กำรเล่นกีฬำเป็ นประจำจะส่ งผลต่อจิตใจและอำรมณ์อย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 มีสมำธิ ในกำรทำงำนมำกขึ้น
2 อำรมณ์ฉุนเฉี ยว โกรธง่ำย
3 รู้จกั กำรให้อภัยผูอ้ ื่น
4 มีควำมอดทนอดกลั้น

ตัวชี้วดั : อธิบำยอนำมัยแม่และเด็ก กำรวำงแผนครอบครัวและวิธีกำรปฏิบตั ิตนที่เหมำะสม
(พ 2.1 ม.3/1)
30.

จงรักนวลสงวนงำมห้ำมใจไว้
คิดถึงหน้ำบิดำและมำรดร
เมื่อสุ กงอมหอมหวนจึงควรหล่น
อย่ำชิงสุ กก่อนห่ำมไม่งำมดี

อย่ำหลงใหลจำคำที่ร่ ำสอน
อย่ำรี บร้อนเร็ วนักมักไม่ดี
อยูก่ บั ต้นอย่ำให้พรำกไปจำกที่
เมื่อบุญมีคงจะมำอย่ำปรำรมภ์

จำกสุ ภำษิตสอนหญิงบทนี้ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 ไม่ถูกเนื้อตัวเพื่อนต่ำงเพศ
2 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3 ไม่บอกชื่อตนเองให้เพื่อนต่ำงเพศรู ้
4 ไม่ไปไหนมำไหนกับเพื่อนต่ำงเพศสองต่อสอง
ตัวชี้วดั : วิเครำะห์อิทธิ พลของสื่ อต่อพฤติกรรมสุ ขภำพและควำมรุ นแรง (พ 5.1 ม.3/3)
31. สื่ ออินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภำพและควำมรุ นแรงของวัยรุ่ นในข้อใด (ให้เลือก 3 คำตอบ)
1 กำรเผยแพร่ คลิปวิดีโอทำร้ำยร่ ำงกำยกันทำงเว็บไซต์
2 กำรแต่งกำยเลียนแบบดำรำนักร้องต่ำงประเทศ
3 กำรหำเพื่อนพูดคุยผ่ำนเครื อข่ำยออนไลน์
4 กำรส่ งกำรบ้ำนครู อำจำรย์ทำงอีเมล

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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เป็ นกำรทำงำนผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ที่ผลิตฮอร์ โมนไทรอกซิ นน้อยเกินไป
ในเด็กจะทำให้รูปร่ ำงเตี้ยแคระ สติปัญญำด้อย พูดและคิดอ่ำนช้ำ
ท้วม แสดงว่ำส่ วนสู งยังอยูใ่ นเกณฑ์ แต่น้ ำหนักจะค่อนข้ำงมำกกว่ำเด็กที่มีส่วนสู ง
เท่ำกัน เป็ นกำรเตือนให้ระวังเรื่ องน้ ำหนักเกินเกณฑ์ จึงควรออกกำลังกำยให้มำก
ขึ้นลดอำหำรประเภทแป้ งและไขมันสู ง
กำรล้ำงหน้ำให้สะอำดจะช่วยชำระล้ำงสิ่ งสกปรกบนใบหน้ำ ลดกำรอักเสบของสิ ว
และป้ องกันกำรเกิดสิ วใหม่
กำรกระโดดและกำรสไลด์เป็ นกำรเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ที่ตอ้ งใช้ในกำรเล่น
วอลเลย์บอลเป็ นส่ วนใหญ่
หำกขำดกำรออกกำลังกำย ระบบหำยใจและระบบไหลเวียนโลหิ ตจะทำงำนไม่มี
ประสิ ทธิภำพ เมื่อต้องออกแรงทำงำนหนัก จึงทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ำย เพรำะร่ ำงกำย
ไม่สำมำรถปรับตัวให้ทำงำนหนักได้นำน ๆ
กำรเลือกกิจกรรมกำรออกกำลังกำยควรพิจำรณำจำก เพศ อำยุ สภำพร่ ำงกำย
ควำมถนัดและควำมชอบ ควำมสะดวก รวมทั้งคำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงิน
เมื่อถูกตะขำบกัดต้องล้ำงแผลด้วยน้ ำสะอำด ถ้ำปวดหรื อบวมมำกให้ใช้น้ ำแข็ง
ประคบ ใช้สำลีชุบแอมโมเนียหอมทำบริ เวณแผล หำกมีอำกำรปวดมำกให้
รับประทำนยำแก้ปวด
กำรดื่มสุ รำเป็ นประจำ แอลกอฮอล์จะไปกัดกระเพำะอำหำร ทำให้เกิดแผลใน
กระเพำะอำหำร
กำรแสดงอำกำรโกรธและไปทำร้ำยร่ ำงกำยเพื่อน แสดงถึงกำรมีอำรมณ์ที่อ่อนไหว
แปรปรวน และรุ นแรง ซึ่งเป็ นลักษณะทำงด้ำนจิตใจและอำรมณ์ของวัยรุ่ น
กำรติดเชื้อเอชไอวีหรื อกำรเป็ นโรคเอดส์ เป็ นโรคที่ยงั ไม่มียำรักษำหำยขำด
ส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนินชี วติ กำรเรี ยนและกำรทำงำนในอนำคต
กำรไม่อยูใ่ นที่ลบั ตำคนกับเพื่อนต่ำงเพศสองต่อสองจะช่วยป้ องกันกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และกำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
กีฬำฟุตซอลเป็ นกีฬำที่มีกำรเล่นรวดเร็ ว นักกีฬำจึงต้องมีควำมเร็ วและควำม
คล่องแคล่วว่องไวในกำรเคลื่อนที่เพื่อเล่นลูกบอลและหลบหลีกฝ่ ำยตรงข้ำม
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เหตุผล
ฟุตบอลและเทนนิสเป็ นกีฬำที่ตอ้ งใช้กำรเคลื่อนที่ในกำรเล่นอยูต่ ลอดเวลำ
กำรไปพบแพทย์ที่คลินิกเมื่อมีไข้สูงและอำเจียน เป็ นกำรใช้บริ กำรทำงสุ ขภำพเมื่อ
เจ็บป่ วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องเหมำะสม
กำรเปิ ดวิทยุฟังเพลงที่ชอบจะทำให้มีอำรมณ์ดี สบำยใจ ผ่อนคลำยจำกควำมเครี ยด
เป็ นวิธีที่ปฏิบตั ิได้ง่ำยและไม่เกิดผลกระทบต่อสุ ขภำพหรื อเกิดอันตรำยทำงเพศ
ทักษะกำรสื่ อสำรเป็ นกำรใช้คำพูดในกำรเจรจำเพื่อต่อรองหรื อโน้มน้ำวจิตใจผูอ้ ื่น
ในสถำนกำรณ์เสี่ ยง เพื่อควำมปลอดภัยหรื อผ่อนหนักให้เป็ นเบำ
วัยรุ่ นเป็ นวัยที่ฮอร์ โมนในร่ ำงกำยมีกำรเปลี่ยนแปลง ทำให้มีพฒั นำกำรทำงเพศที่
ชัดเจน โดยเพศหญิงจะมีประจำเดือน ในเพศชำยจะมีกำรผลิตอสุ จิ และเมื่อถึงวัย
ผูใ้ หญ่อำยุประมำณ 50 ปี เพศหญิงจะเข้ำสู่ วยั ทองหรื อกำรหมดประจำเดือน
สื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่เข้ำถึงในทุกพื้นที่ และวัยรุ่ นเป็ นวัยที่รักสวยรักงำม จึงมี
ควำมสนใจในเรื่ องเครื่ องสำอำง โดยเฉพำะเครื่ องสำอำงที่มีกำรโฆษณำทำง
โทรทัศน์โดยใช้ดำรำนักร้องที่มีชื่อเสี ยง
น้ ำขุ่นไว้ใน น้ ำใสไว้นอก หมำยถึง กำรเก็บควำมรู ้สึกไม่พอใจไว้ภำยใน
แสดงออกด้วยสี หน้ำท่ำทียมิ้ แย้ม ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหำควำมขัดแย้ง กำรทะเลำะวิวำท และควำมรุ นแรงในครอบครัว
กำรปรบมือให้กำลังใจผูเ้ ล่นหรื อนักกีฬำทั้งฝ่ ำยที่ตนเองเชียร์ และฝ่ ำยตรงข้ำม
แสดงถึงควำมมีน้ ำใจนักกีฬำและมีมำรยำทที่ดีในกำรชมกีฬำ
กำรวิง่ ระยะไกลจะช่วยให้กำรหำยใจเร็ วและแรงขึ้น เพื่อจะนำออกซิ เจนเข้ำสู่
ร่ ำงกำยได้มำกพอที่จะไปฟอกเลือดที่ปอดและหมุนเวียนมำกขึ้น ส่ งผลให้ปอด
ซึ่งเป็ นอวัยวะในระบบหำยใจมีควำมแข็งแรง
ก๋ วยเตี๋ยวเย็นตำโฟและน้ ำส้มปั่ น เป็ นรำยกำรอำหำรที่มีส่วนประกอบของอำหำร
ครบ 5 หมู่ เหมำะสำหรับมื้อกลำงวันที่ร่ำงกำยต้องกำรพลังงำนสำหรับกำรทำ
กิจกรรมในช่วงบ่ำย
อำหำรปิ้ งย่ำงจะมีสำรพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ งหลำยชนิด เช่น โพลีไซคลิกอะโรมำติกไฮโดรคำร์บอน ไนโตรซำมีน ที่ก่อให้เกิดมะเร็ งในตับ
กำรวำงแผนกำรออกกำลังกำยเป็ นกำรกำหนดกิจกรรมและเวลำกำรออกกำลังกำย
ไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และปฏิบตั ิตำมแผนที่วำงไว้ เพื่อสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
กำรคบเพื่อนที่ติดสำรเสพติด ทำให้มีโอกำสและควำมเสี่ ยงสู งที่จะติดสำรเสพติด
จำกกำรชักชวนของเพื่อน
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เหตุผล
กำรนวดหัวใจเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่หวั ใจหยุดเต้นเฉี ยบพลันต้องใช้อตั รำจังหวะ
100 ครั้ง ต่อ 1 นำที
โรคควำมดันโลหิตสู ง และเบำหวำน มีสำเหตุสำคัญจำกโรคอ้วนหรื อภำวะ
โภชนำกำรเกิน
กำรคบเพื่อน ภำวะสุ ขภำพหรื อกำรเจ็บป่ วยเป็ นโรค และกำรอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมกำรแสดงออกและโอกำสในกำรเข้ำสังคมของวัยรุ่ น
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อพัฒนำกำรด้ำนสังคมของวัยรุ่ นด้วย
กำรเล่นกีฬำเป็ นประจำจะทำให้เป็ นผูม้ ีน้ ำใจนักกีฬำ รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย ฝึ กควำม
อดทนอดกลั้น กำรใช้สมำธิ และควำมรอบคอบในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
จำกสุ ภำษิตสอนหญิงเป็ นกำรสอนให้รู้จกั รักนวลสงวนตัว และไม่ชิงสุ กก่อนห่ำม
ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิตนที่เหมำะสม ช่วยป้ องกันกำรตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
สำมำรถปฏิบตั ิได้โดยกำรไม่ถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ำมไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร หลีกเลี่ยงกำรไปไหนมำไหนหรื ออยูใ่ นที่ลบั ตำคนกับเพื่อนต่ำงเพศสอง
ต่อสอง
อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อที่มีเครื อข่ำยเชื่อมโยงทัว่ โลก และมีขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ
ที่วยั รุ่ นสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ซึ่ งมีท้ งั ที่มีประโยชน์และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
สุ ขภำพและควำมรุ นแรงของวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นช่วงวัยที่อยำกรู ้อยำกลอง จึงแสดง
พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อสุ ขภำพและควำมรุ นแรง เช่น กำรเผยแพร่ คลิปวิดีโอทำร้ำย
ร่ ำงกำยกันทำงเว็บไซต์ กำรแต่งกำยเลียนแบบนักร้องต่ำงประเทศ กำรหำเพื่อน
พูดคุยผ่ำนเครื อข่ำยออนไลน์

