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   ชุดท่ี 1 แนวขอสอบ O-Net วิชา สขุศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  

 

 

ตอนท่ี 1  : ใหวง  ลอมรอบตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง 

  1. พฤติกรรมใดไมใช

 1.  สะดุงเมื่อถูกของรอน 

การทํางานของสมอง 

 2.  เหงื่อออกเมื่อรูสึกรอน 

 3.  จามเมื่อรางกายไดรับเชื้อโรค 

 4.  หิวเมื่อไมไดรับประทานอาหาร 

  2. ถารางกายขาดฮอรโมนกลูคากอน จะสงผลกระทบอยางไรตอรางกาย 

 1.  ไมสงผลกระทบใดๆ 

 2.  รางกายเต้ีย แคระแกร็น 

 3.  ทําใหปริมาณนํ้าตาลในเลือดสูงผิดปกติ 

 4.  รางกายขาดความสมดุลของน้ําและเกลือแร 

  3. ขอใดเปนการดูแลรักษาระบบตอมไรทอไมถูกตอง 

 1.  การชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

 2.  การออกกําลังกายดวยการเดิน 

 3.  การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 

 4.  การรับประทานอาหารรสจัดเพือ่กระตุนฮอรโมน  

  4. ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุน  

 1.  การมีความรัก 

 2.  การมีครอบครัวแตกแยก 

 3.  การมีฐานะทางบานยากจน 

 4.  การที่พอแมมีการศึกษานอย 

  5. ขอใดไมใชแนวทางในการพฒันาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย  

 1. พักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 8-9 ชั่วโมง 

 2. รับประทานอาหารใหหลากหลายรสชาติ เพื่อคุณคาทางโภชนาการที่ดี 

 3.  รับประทานอาหารในแตละวันใหครบทั้ง 3 มื้อ และในแตละมื้อครบทั้ง 5 หมู  

 4.  หมั่นตรวจสอบภาวะการเจริญเติบโตทางรางกายของตนเอง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
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  6. ขอใดคือประโยชนของการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติขอที่ 4  

 1.  มีสุขภาพจิตที่ดี 

 2.  มีสุขอนามัยที่ดี 

 3.  มีภาวะทางโภชนาการที่ดี 

 4.  มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

  7. ใครไมไดปฏิบัติตนตามแนวทางในการปรับตัวของวัยรุนตอการเจริญเติบโตทางรางกาย  

 1.  กุก ไปว่ิงที่สวนสาธารณะสัปดาหละ 3 วัน 

 2.  น้ําฝน ยอมรับวาตนเองมีความสูงไมเทากับเพื่อน 

 3.  เกรส สังเกตวาตนเองรูสึกเจ็บที่หนาอกจึงไปปรึกษาแม  

 4.  กิ๊ฟ ไมชอบอาบนํ้าหลังกลับมาจากโรงเรียนเพราะรูสึกเหน่ือย 

  8. วัยเด็กกับวัยรุนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศที่แตกตางกันดานใดมากที่สุด  

 1.  สังคม 

 2.  รางกาย 

 3.  สติปญญา 

 4.  จิตใจและอารมณ 

  9. ขอใดแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

 1.  ตุก มีแตเพื่อนเพศเดียวกับตน 

 2.  นุช รักและชอบหวานแบบคูรัก 

 3.  หนอย คบกับเพื่อนเพศหญิงหลายคน 

 4.  ขวัญ มีเพื่อนในกลุมเปนผูหญิงที่มีอายุมากกวา 

10. ขอใดคือแนวทางการปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ดีที่สุด 

 1.  ไมดูสื่อลามกอนาจาร 

 2.  ศึกษาเร่ืองเพศศึกษาจากสื่อตางๆ 

 3.  ขอคําปรึกษาเร่ืองเพศจากรุนพี่ที่โรงเรียน 

 4.  บุคคลในครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองเพศ  

11. ขอใดไมถือวาเปนการลวงละเมิดทางเพศ 

 1.  การพูดจาแทะโลม 

 2.  การไปเที่ยวดวยกัน 

 3.  การขอมีเพศสัมพันธ 

 4.  การแอบดูตามหองน้ํา 
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12. เมื่อถูกฝายชายพยายามที่จะลวงเกิน ฝายหญิงควรปฏิบัติอยางไร  

 1.  เดินหนี 

 2.  ดาวาอยางรุนแรง 

 3.  ปฏิเสธดวยทาทางที่จริงจัง 

 4.  ยอมใหลวงเกิน แตไมมากจนเกินไป 

13. เพื่อปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ ผูหญิงควรปฏิบัติเชนไร  

 1.  ไมยอมคบเพศตรงขาม 

 2.  ไมอยูในที่เปลี่ยวลับตาคน 

 3.  พาเพื่อนผูชายไปดวยทุกคร้ัง 

 4.  มีเบอรโทรศัพทฉุกเฉินติดตัวไว 

14. ถาถูกลวงเกินหรือถูกลวนลาม ควรทําอยางไรเปนลําดับแรก 

 1.  ลกุหนีทนัที 

 2.  ปฏิเสธแสดงทาทีไมพอใจ 

 3.  บอกพอ แม หรือผูปกครอง 

 4.  วากลาวดวยถอยคําที่รุนแรง 

15. ขอใดไมใชการปองกันตัวโดยการใชอวัยวะสวนบนของรางกาย 

 1.  เขา 

 2.  ศอก 

 3.  ศรีษะ 

 4.  สันมือ 

16. บุคคลใดมีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการถูกลวงละเมิดทางเพศไดดีที่สุด 

 1.  ออมแตงกายสุภาพออกนอกบาน 

 2.  เจนนัดทานอาหารกับคนรักตามลําพัง 

 3.  หนิงไปเที่ยวกลางคืนกับคนรักทุกสัปดาห 

 4.  เปร้ียวชอบเลนอินเทอรเน็ตเพือ่หาเพือ่นใหม  

17. ถาเพื่อนชายชวนไปดูภาพยนตรรอบดึกสองตอสอง นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร  

 1.  ปฏิเสธอยางตรงไปตรงมา 

 2.  ใหเพื่อนชายชวนเพื่อนที่มีคูรักไปอีกคู 

 3.  ลองไปกอนแลวคอยหาโอกาสกลับบาน 

 4.  ไมปฏิเสธเพราะกลัวเพื่อนชายไมพอใจ 

 

 



 

4 

 

18. ถานักเรียนมีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน อาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด  

 1.  ขาวมันไก 

 2.  มันตมนํ้าตาล 

 3.  ตมยําปลาชอน 

 4.  สลัดผักใสไขตม 

19. วัยรุนหญิงตองการสารอาหารชนิดใดมากกวาวัยรุนชาย  

 1.  โปรตีน 

 2.  วิตามนิดี 

 3.  ธาตุเหล็ก 

 4.  แคลเซียม 

20. ทักษอร มองเห็นไดไมชัดในตอนกลางคืน และตาสูแสงไมได ทักษอรควรเลือกรับประทานอาหาร  

 ชนิดใด เพื่อชวยในการมองเห็น  

 1.  ปลาหมึก กุง หอย 

 2.  เคร่ืองในสัตว ตับ กุงแหง 

 3.  ถั่วเหลือง ขาวกลอง เน้ือหมู 

 4.  ไขแดง นํ้ามันตับปลา ผักใบเขียว 

21. บุคคลใดตอไปน้ีจัดไดวามีภาวะโภชนาการดี 

 1.  แพรวชอบรับประทานอาหารหลากสีสัน 

 2.  เพชรเปนมังสวิรัติที่ไมรับประทานเน้ือสัตว 

 3.  พลอยรับประทานอาหารนอกบานเปนประจํา 

 4.  แพรมักรับประทานอาหารหลากหลายประเภท 

22. ปญหาสําคัญของวัยรุนที่เกิดจากการรับประทานอาหารไมถูกตองคอือะไร 

 1.  รับประทานจุ 

 2.  ชอบด่ืมนํ้าอัดลม 

 3.  รับประทานจุบจิบ 

 4.  รับประทานอาหารจานดวน 

23. ขอใดตอไปน้ีสามารถอธิบายไดถูกตองที่สุด 

 1.  ไมมีความจําเปนจะตองแสดงฉลากโภชนาการ 

 2.  ผลิตภัณฑอาหารทุกชิ้นจะตองแสดงฉลากโภชนาการ 

 3.  แสดงฉลากโภชนาการเฉพาะอาหารที่นําเขาจากตางประเทศ 

 4.  ผลิตภัณฑอาหารบางชนิดไมจําเปนตองมีฉลากโภชนาการ เพราะรูอยูแลว  
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24. ขอใดไมใชจุดประสงคของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางความแข็งแรง 

 2.  วัดความแข็งแรงของรางกาย 

 3.  เพื่อใหทราบความสมดุลของรางกาย 

 4.  เพื่อปรับปรุงขอบกพรองของรางกาย 

25. หนูดี ยืนตรง มือทั้งสองประสานกันไวทีทายทอย คอยๆ กมลงดานหนา ใหศอกทั้งสองแตะที่เขา  

 ขาทั้งสองเหยียดตรง  เปนการวัดสมรรถภาพดานใด 

 1.  ความอดทน 

 2.  ความออนตัว 

 3.  ความแข็งแรง 

 4.  พลังกลามเน้ือ 

26. การออกกําลังกายวิธีใดชวยทําใหหัวใจแข็งแรงที่สุด 

 1.  เดินเร็ว 

 2.  ยกนํ้าหนัก 

 3.  กระโดดสงู 

 4.  ว่ิง 100 เมตร 

27. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเองมีประโยชนอยางไร 

 1.  เปนการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายขั้นสูง  

 2.  เปนการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องตน 

 3.  เปนการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายที่ครบทุกดาน 

 4.  เปนการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายที่วัดสมรรถภาพไดดีที่สุด 

28. ปจจัยในขอใดมีความสําคัญที่สุดในการสรางสมรรถภาพทางกาย 

 1.  อาหาร 

 2.  ยาบํารุง 

 3.  อาหารเสริม 

 4.  การออกกําลังกาย 

29. ขอใดเปนคุณลักษณะของผูใหการปฐมพยาบาลที่สําคัญที่สุด 

 1.  หนูดีตัดสินใจไดเร็วที่สุด 

 2.  นองหนูควบคุมสติไดมั่นคง ไมตกใจงาย 

 3.  หนูนามีความเสียสละเต็มใจจะชวยอยางเต็มที่ 

 4.  หนูเล็กมีความรูเร่ืองการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง 
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30. ขอใดเปนวิธีการที่ไมถูกตองในการปฐมพยาบาลผูที่ถูกของมีคมบาด 

 1.  รีบหามเลือดทันที 

 2.  เชด็แผลดวยแอลกอฮอล 

 3.  ทําความสะอาดแผลดวยนํ้าอุน 

 4.  ใชน้าํสะอาดลางแผลทกุวันจนหาย 

31. สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติเมื่อถูกนํ้ารอนลวกมือคืออะไร 

 1.  แชมือในนํ้าเย็น 

 2.  รีบไปพบแพทย 

 3.  รีบกนิยาแกปวด 

 4.  ทายารักษาแผลนํ้ารอนลวก 

32. ขอใดคือลักษณะของกระดูกหักแผลปด 

 1.  มเีลอืดออกและเสนเลอืดฉกีขาด 

 2.  กระดูกหักแลวไมแทงทะลผุวิหนัง 

 3.  กระดูกหักแลวทิ่มแทงทะลุผิวหนัง 

 4.  เห็นบาดแผลชดัเจนบริเวณกระดูกทีห่กั 

33. สาเหตุสําคัญที่ทําใหวัยรุนสูบบุหร่ีกันมากขึ้นคือขอใด 

 1.  ขาดความตระหนักในโทษของบุหร่ี 

 2.  ขาดความรูเกี่ยวกับโทษภัยของบุหร่ี 

 3.  ขาดประสบการณเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

 4.  ขาดผูแนะนําเกี่ยวกับโทษภัยของบุหร่ี 

34. ขอใดเปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไมใหตกเปนทาสของสารเสพติด 

 1.  การปองกันชุมชน การปองกันสังคม 

 2.  การปองกันสังคม การปองกันตนเอง 

 3.  การปองกันชุมชน การปองกันสังคม การปองกันตนเอง 

 4.  การปองกันชุมชน การปองกันตนเอง การปองกันครอบครัว  

35. เด็กผูชายและเด็กผูหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วหรือชาตางกันหรือไม  

 1.  ไมตางกัน 

 2.  ไมแนนอน 

 3.  ชายเร็วกวา 

 4.  หญิงเร็วกวา 
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36. ปญหาของการเกิดสิวและกลิ่นตัว มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในขอใด 

 1.  การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน 

 2.  การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางใบหนา 

 3.  การเปลี่ยนแปลงของไขมันและกลามเนื้อ 

 4.  การเปลี่ยนแปลงของรางกายและความสูง 

37. การกระทําของวัยรุนในเร่ืองเพศ ขอใดถือวาเปนการกระทําที่ขาดความยั้งคิดมากที่สุด  

 1.  การโอบกอดกัน 

 2.  การมีเพศสัมพันธกัน 

 3.  ไปทานขาวกันสองตอสอง 

 4.  พูดคุยโทรศัพทกับเพื่อนตางเพศ 

38. ความเสมอภาคทางเพศ เปนเร่ืองของความเทาเทียมกันของเพศชายกับเพศหญิงในเร่ืองใด  

 1.  ทางสังคม 

 2.  ทางกฎหมาย 

 3.  ทางเศรษฐกิจ 

 4.  ทางสังคมและทางกฎหมาย 

39. ขอใดไมจัดวาเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางเพศ 

 1.  พอแมเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก 

 2.  พอแมชวยกันสรางความเขาใจทางเพศใหกับลูก 

 3.  พอแมสนับสนุนใหลูกแสดงออกทางเพศไดเต็มที่ 

 4.  พอแมรวมกันปลูกฝงเอกลักษณทางเพศใหกับลูก 

40. ปญหาสุขภาพจิตกอใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย ยกเวนขอใด 

 1.  ฉุนเฉียว โมโหงาย 

 2.  หายใจติดขัด ใจสั่น 

 3.  ออนเพลีย ไมมีเร่ียวแรง 

 4.  ยิม้ และหัวเราะตลอดเวลา 

41. ขอใดไมใชการปฏิบัติตนเพื่อสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 1.  การรักษาอนามัยสวนบุคคล 

 2.  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 3.  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 

 4.  การทําจิตใจใหราเริง แจมใสอยูเสมอ 
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42. สมรรถภาพทางกายดานใดที่มีประโยชนในชีวิตประจําวันมากที่สุด 

 1.  ความอดทน 

 2.  ความออนตัว 

 3.  ความคลองตัว 

 4.  ความสมดุลหรือการทรงตัว 

43. การที่คนเราจะมีสมรรถภาพทางกายดีไดน้ัน ปจจัยใดสําคัญที่สุด 

 1.  ตนแบบ 

 2.  การฝกฝน 

 3.  พรสวรรค 

 4.  ความพรอม 

44. เด็กชายธาวิน เมื่อไดยินเสียงสัญญาณนกหวีดของครูผูสอน ไดว่ิงซิกแซกรอบกรวยที่ต้ังไวไป-กลับ  

 1 รอบ จากขอความขางตนจัดไดวาใชสมรรถภาพทางกายในลักษณะใด  

 1.  สมรรถภาพทางกายในดานความเร็ว 

 2.  สมรรถภาพทางกายในดานความคลองตัว 

 3.  สมรรถภาพทางกายในดานพลังของกลามเนื้อ 

 4.  สมรรถภาพทางกายในดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

45. การกระทําของบุคคลในขอใดเห็นไดชัดวา เร่ิมเกิดความเครียดแลว  

 1.  นํ้าชารูสึกเบื่ออาหาร 

 2.  นํ้าอบอยูกลางแจงไดไมนาน 

 3.  น้ําฝนรับประทานอาหารบอยมาก 

 4.  นํ้าหอมอารมณเสียบอยๆ และหงุดหงิดงาย 

46. หากปลอยใหตนเองมีความเครียดสะสมไวเปนเวลานาน จะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยที่รุนแรงได  

 ยกเวนขอใด 

 1.  โรคจิต 

 2.  โรคเกาท 

 3.  โรคกระเพาะอาหาร 

 4.  โรคประสาทบางชนิด 

47. ใครจัดการกับความเครียดไดเหมาะสมที่สุด 

 1.  กายปาและทําลายขาวของ 

 2.  แกวซื้อของที่ตนเองอยากไดทุกอยาง 

 3.  เกดออกไปเทีย่วสถานเริงรมยกบัเพือ่น 

 4.  กุกอานหนังสือที่ตนเองชอบ แมจะเคยอานแลว 
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48. ขอใดอธิบายประโยชนของการจัดการกับอารมณและความเครียดไดชัดเจนที่สุด  

 1.  หัวใจเตนชาลง 

 2.  มีสมรรถภาพทางกายที่ดี 

 3.  รับประทานอาหารไดมากขึ้น 

 4.  มีอารมณราเริงแจมใส โกรธยาก 

49. การออกกําลังกายชวยผอนคลายความเครียดไดอยางไร 

 1.  ทําใหรูสึกสดชื่น 

 2.  ทําใหกลามเน้ือผอนคลาย 

 3.  ทําใหเกิดความสนุกสนาน 

 4.  ทําใหลืมความเครียดไปชั่วขณะหนึ่ง 

50. ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพกายที่สงผลตอการมีสุขภาพจิตที่ดี 

 1.  ด่ืมนมวันละนิด จิตไมแปรปรวน 

 2.  ออกกําลังกายวันละนิด จิตแจมใส 

 3.  จิตใจที่เบิกบาน ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ 

 4.  รับประทานอาหารครบสวน สุขภาพสมบูรณ 

51. ขอใดไมใชหัวใจสําคัญของลักษณะการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 1.  ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 2.  การใหการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยของประชาชน 

 3.  ประชาชนไมมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพกับหนวยงาน 

 4.  ใหการสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย 

52. การตัดสินใจไปใชบริการที่สถานบริการสุขภาพมีหลายประการ ยกเวนขอใด 

 1.  คาใชจาย 

 2.  อาการของโรค 

 3.  ความสะดวกสบาย 

 4.  ยาและเคร่ืองมือแพทย 

53. หากนักเรียนมีอาการปวดทองอยางรุนแรงควรเขารับบริการจากสถานบริการสุขภาพในขอใด  

 1.  คลินิก 

 2.  รานขายยา 

 3.  โรงพยาบาล 

 4.  สถานีอนามัย 
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54.  “โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค” เปนการประกันสุขภาพรูปแบบใด 

 1.  ระบบประกันสังคม 

 2.  หลกัประกนัสขุภาพถวนหนา 

 3.  การประกันสุขภาพภาคเอกชน 

 4.  สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ 

55. การนําเทคโนโลยีทางสุขภาพมาชวย กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพในดานตางๆ  

 ยกเวน ขอใด 

 1.  การสรางเสริมสุขภาพ 

 2.  การชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 3.  การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย 

 4.  การปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บ 

56. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยี 

 1.  ชวยใหมนุษยมีอายุยืนขึ้น 

 2.  ชวยรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 

 3.  เพิ่มความสะดวกในการดํารงชีวิต 

 4.  เพิ่มความรวดเร็วในการผลิตสินคาและบริการ 

57. ขอใดไมใชประโยชนของ GMOs 

 1. ชวยใหพืชมีวิตามินมากขึ้น 

 2.  ชวยใหผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

 3.  ชวยใหพืชมีความตานแมลงและโรคไดดี 

 4.  ชวยใหสตัวโตเร็วและมขีนาดใหญกวาปกติ 

58. บุคคลใดไมสามารถตัดสินใจและเลือกใชเทคโนโลยีทางสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 1.  จอส ปฏิบัติตามขั้นตอนในการใชไดอยางถูกตอง 

 2.  จอม ใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณทางสุขภาพดวยความระมัดระวัง  

 3.  แจง ศึกษาขอมูลของเทคโนโลยีทางสุขภาพจากคูมือการใชงาน 

 4.  จุม ไมคํานึงถึงวัตถุประสงคของการนําเทคโนโลยีทางสุขภาพมาใชงาน 

59. ในการพิจารณาเลือกใชบริการทางการแพทยที่เหมาะสม ควรยึดหลักตอไปนี้ ยกเวนขอใด 

 1.  ความนาเชื่อถือ 

 2.  ความปลอดภัย 

 3.  ความประหยัด 

 4.  ความคุมคา 
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60. เมื่อตองอยูในสถานที่แออัด ผูคนเบียดเสียดกันเปนจํานวนมาก นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร  

 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตของนักเรียน  

 1.  ผลักหรือดันผูอ่ืน 

 2.  จดจําเสนทางเขาออก 

 3.  ต่ืนตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น  

 4.  ตะโกนหรือกรีดรองเมื่อเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น  

61. บุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะเปนอยางไร 

 1.  เปนคนดี 

 2.  เปนคนเกง 

 3.  เปนคนที่มีคนรักมาก 

 4.  เปนคนที่อยูในสังคมอยางมีความสุข 

62. ทักษะการปฏิเสธในขอใดมีความสําคัญในการหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงมากที่สุด 

 1.  ปฏิเสธที่จะใชสารเสพติด 

 2.  ปฏิเสธที่จะใชอินเทอรเน็ต 

 3.  ปฏิเสธที่จะไปมั่วสุมเลนการพนัน 

 4.  ปฏิเสธที่จะแขงขันรถจักรยานยนต 

63. เพราะเหตุใดวัยรุนจึงมักอางวา “เพื่อนๆ ก็ทํากันทั้งน้ัน” 

 1.  กลัวแมไมเชื่อ 

 2.  ตัดปญหาเพื่อไมใหถูกแมบน 

 3.  ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อน 

 4.  เพื่อตองการความกลมกลืนกับเพื่อน 

64. การที่มารดาต้ังครรภแลวไปฝากครรภที่สถานพยาบาล เพื่อใหแพทยนัดตรวจเปนระยะๆ จัดวาเปนการ  

 อนามัยเจริญพันธุขอใด 

 1.  การวางแผนครอบครัว 

 2.  ภาวะการมีบุตรยาก 

 3.  การอนามยัแมและเด็ก 

 4.  การแทงและภาวะแทรกซอน 

65. ปจจัยใดที่สงผลกระทบตอการต้ังครรภมากที่สุด 

 1.  บุคคล 

 2.  ครอบครัว 

 3.  สภาพรางกาย 

 4.  สภาพแวดลอม 
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66. โรคติดเชื้อชนิดใดเมื่อมารดาไดรับเชื้อในขณะต้ังครรภอาจกอใหเกิดอันตรายและติดตอถึงทารก  

 ในครรภได  

 1.  โรคมะเร็ง 

 2.  โรคไมเกรน 

 3.  โรควิตกกงัวล 

 4.  โรคหัดเยอรมนั 

67. ปญหาความขัดแยงในครอบครัว มักเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด 

 1.  ปญหาญาติพี่นอง 

 2.  ปญหาสารเสพติด 

 3.  ปญหาทางเศรษฐกิจ 

 4.  ปญหาความไมเขาใจกัน 

68. การต้ังกติกาของครอบครัวมีความสําคัญอยางไรตอการปองกันและแกไขความขัดแยง  

 1.  เพื่อหาขอยุติอยางสันติวิธี 

 2.  เพื่อชวยในการปรับทาทีใหเหมาะสม 

 3.  เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวยึดถือปฏิบัติ 

 4.  เพื่อใหสามารถเขากับสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี 

69. เพราะเหตุใดในการรับประทานอาหารจึงตองเคี้ยวอาหารอยางชาๆ  

 1.  ทําใหขับถายไดสะดวก 

 2.  ทําใหรูสึกอ่ิมเร็วกวาปกติ 

 3.  สามารถลดความอวนไดดี 

 4.  ทําใหรับประทานอาหารไดเยอะๆ 

70. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนดรายอาหารใหเหมาะสมกับวัย  

 1.  เพราะแตละวัยเลือกบริโภคไมถูกตอง 

 2.  เพราะแตละวัยมีความชอบอาหารที่แตกตางกัน 

 3.  เพราะแตละวัยเลือกบริโภคอาหารที่ไมเหมือนกัน 

 4.  เพราะแตละวัยมีความตองการอาหารที่แตกตางกัน 

71. ขอใดเปนความเสี่ยงตอการเกิดโรคเอดส 

 1.  สําสอนทางเพศ 

 2.  เที่ยวสถานเริงรมย 

 3.  ใชของรวมกับผูปวย 

 4.  ใชหองนํ้าสาธารณะรวมกับผูปวย 
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72. โรคใดถกูเรียกวา “โรคมัจจุราชเงียบ” 

 1.  โรคเอดส 

 2.  โรคมะเร็ง 

 3.  โรคเบาหวาน 

 4.  โรคความดันโลหิตสงู 

73. การแกปญหาสุขภาพชุมชนใหสําเร็จไดน้ันจําเปนตองไดรับความรวมมือจากใคร  

 1.  รัฐบาล 

 2.  ประธานชุมชน 

 3.  เจาหนาที่ของรัฐ 

 4.  ทุกคนรวมมือกัน 

74. ชุมชนในลักษณะใดที่นาจะมีปญหาสุขภาพมากที่สุด 

 1.  ชุมชนแออัด 

 2.  ชุมชนชนบท 

 3.  ชุมชนเมือง 

 4.  ชุมชนชานเมือง 

75. สิ่งสําคัญที่สุดในการวางแผนและจัดเวลาในการออกกําลังกายคืออะไร 

 1.  การเตรียมตนเอง 

 2.  การเตรียมกจิกรรม 

 3.  การเตรียมการปองกัน 

 4.  การเตรียมงบประมาณ 

76. ทักษะในการปองกันและหลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยงมีหลายประการ ยกเวนขอใด 

 1.  ทักษะการคิด 

 2.  ทักษะการตอสู 

 3.  ทักษะการตอรอง 

 4.  ทักษะการปฏิเสธ 

77. สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติเมื่อพบผูปวยหมดสติคือขอใด 

 1.  เคลื่อนยายผูปวย 

 2.  นวดหัวใจและผายปอด 

 3.  ดูการตอบสนองของผูปวย 

 4.  คลายเสื้อผาใหหายใจสะดวก 
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78. การทํา CPR ควรทําดวยอัตราอยางไร 

 1.  ปากตอปาก 1 คร้ัง นวดหัวใจ 15 คร้ัง 

 2.  ปากตอปาก 1 คร้ัง นวดหัวใจ 30 คร้ัง 

 3.  ปากตอปาก 2 คร้ัง นวดหัวใจ 15 คร้ัง 

 4.  ปากตอปาก 2 คร้ัง นวดหัวใจ 30 คร้ัง 

 

ตอนท่ี 2  : ใหตอบคําถามตอไปนี้ 

  1.  เพราะเหตุใดระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จึงตองทําหนาที่  

ในทิศทางที่ตรงขามกันเสมอ 

  2.  ถาระบบประสาททํางานผิดปกติจะเกิดผลกระทบตอรางกายอยางไรบาง  

  3.   ถาระบบตอมไรทอทํางานผิดปกติจะสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของเราอยางไรบาง จงอธิบาย  

 พรอมยกตัวอยางประกอบ  

  4.  การเรียนรูเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตมีประโยชนตอนักเรียนอยางไร  

  5.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการสํารวจภาวะการเจริญเติบโตของตนเองอยูเสมอ  

  6.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ  

  7.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนด โภชนบัญญัติ 9 ประการ  

  8.  ในแตละวันนักเรียนจะกาํหนดรายการอาหารอยางไรใหเหมาะสมกบัวัยของนักเรียน  

  9.  เพราะเหตุใดผลิตภัณฑตางๆ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑอาหาร เคร่ืองสําอาง ยา จึงตองมีเคร่ืองหมาย อย.  

10. เลขสารบบอาหาร มีความสําคัญอยางไรตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภค  

11.  เมื่อนักเรียนตองการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร นักเรียนจะมีหลักในการเลือกซื้ออยางไร  

12. เพราะเหตุใดในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงตองมีแบบทดสอบ 

13. เพราะเหตุใดจึงตองอบอุนรางกายกอนการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยูเสมอ  

14.  “ใชมือสอดประสานกันเปนรูปสี่เหลี่ยม และคุกเขาลง” ขอความดังกลาวแสดงใหเห็นถงึวิธกีาร 

 เคลื่อนยายผูปวยดวยวิธีการใด และมีวิธีการเคลื่อนยายอยางไร  

15. หลักการปฐมพยาบาลตองคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด 

16. เพราะเหตุใดการด่ืมสุราจึงมีความสัมพันธตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 

17. ทักษะการสื่อสารมีความสําคัญในการชักชวนใหผูอ่ืนลด ละ เลิก สารเสพติดอยางไร 

18. เจตคติทางเพศมีผลตอการปฏิบัติตนของคนในสังคมอยางไร 

19. การวางตัวตอเพศตรงขามอยางถูกตอง เหมาะสม มีความสําคัญอยางไร 

20. เพราะเหตุใด จึงกลาววา “สุขภาพจิตที่ดียอมอยูในสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ” 

21. อารมณและความเครียดมีความแตกตางกันอยางไร  

22. เพราะเหตุใด การประกันสุขภาพภาคเอกชนจึงมักเปนกลุมผูมีฐานะและมีรายไดสูงเขารับบริการ  
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ปการศึกษา 

   ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-Net   วิชา สขุศึกษา                                 2552 

 

 

สวนท่ี 1: แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

  จํานวน 40 ขอ :  ขอละ 1 คะแนน 

  1. ฟนนํ้านมของเด็กจะเร่ิมหลุดคร้ังแรก เมื่ออายุเทาไร 

 1. 6 ป 

 2. 7 ป 

 3. 8 ป 

 4. 9 ป 

  2. ชวงวัยใดของมนุษยที่มีอารมณเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 

 1. วัยเด็กกอนเขาเรียน 

 2. วัยเด็กเขาเรียน 

 3. วัยทารก 

 4. วัยรุน 

  3. จงพิจารณาวาบุคคลใดจัดวาเปนคนอวน  

 1. ชายอายุ 12 ป นํ้าหนัก 35 กิโลกรัม สูง 133 เซนติเมตร  

 2. หญิงอาย ุ14 ป นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร  

 3. หญิงอาย ุ35 ป นํ้าหนัก 75 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร  

 4. ชายอายุ 50 ป นํ้าหนัก 70 กิโลกรัม สูง 171 เซนติเมตร  

  4. การดูแลสุขภาพตนเองในยามปกติ ควรดําเนินการอยางไร  

 1. สมศรี กินยาตามแพทยสั่ง  

 2. สมชาย ออกกําลังกายเกือบทุกวัน  

 3. สมควร เดินกลับบานเพื่อประหยัดพลังงานนํ้ามัน  

 4. สมหญิง ด่ืมนํ้าอุนแทนนํ้าเย็นเมื่อสงสัยวาตนเองเปนหวัด  

  5. ขอใดที่การตรวจสอบและการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะ ไมได

 1. ผูประเมินเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตอง  

ผลดี 

 2. ผูประเมินตอบตามความเปนจริง  

 3. ผูประเมินปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนตอบ  

 4. ผูประเมินใหความรวมมือตอบทุกขอ  
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  6. สายดวนผูบริโภค คือ ขอใด  

 1. 1616  

 2. 1669  

 3. 1515  

 4. 1556  

  7. ขอใดเปนการวางตัวตอเพศตรงขามที่เหมาะสมที่สุด  

 1. พูดคุยเทาที่จําเปนเทาน้ัน  

 2. ไมพูดคุยกับเพื่อนเพศตรงขาม  

 3. ไมอยูสองตอสองกับเพื่อนเพศตรงขาม  

 4. ปฏิบัติตนเหมือนเพื่อนเพศเดียวกัน  

  8. ขอใดสําคัญ นอยที่สุด

 1. ความรัก  

ของการเปนครอบครัวที่ดี 

 2. ฐานะทางการเงิน  

 3. การนับถือซึ่งกันและกัน  

 4. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

  9. ถาถูกลวงเกินหรือถูกลวนลาม ควรทําอยางไรเปนลําดับแรก  

 1. ลกูหนีทนัที  

 2. ปฏิเสธแสดงทีทาไมพอใจ  

 3. วากลาวดวยถอยคําที่รุนแรง  

 4. บอกพอ แม หรือผูปกครอง  

10. การคุมกําเนิดดวยวิธีใดที่ชวยปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได  

 1. ใสหวงอนามยั  

 2. นับวันปลอดภัย  

 3. กินยาคุมกําเนิด  

 4. ใสถุงยางอนามัย  

11. ขอใดเปนลักษณะของวัยรุนชาย  

 1. ไหลจะกวางขึ้น  

 2. สะสมไขมันเพิ่มขึ้น  

 3. สะโพกจะขยายออก  

 4. เสียงแหลมหรือสูงขึ้น  
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12. โรคใดที่สามารถติดตอไดทางเพศสัมพันธ  

 1. โรครูมาตอยด  

 2. โรคธาลัสซีเมีย  

 3. โรคเลปโตสไปโรซสิ  

 4. โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี  

13. การออกกําลังกายแบบใด เปนการออกกําลังกายแบบอยูกับที่  

 1. วิ่งเหยาะๆ รอบสนาม 2 รอบ  

 2. เลี้ยงลูกบาสเกตบอลเปนวงกลม  

 3. วิ่งเขาไปยิงประตูฟุตบอล 5 คร้ัง  

 4. ใชมือผลักดันกําแพงและน่ิงคางไว  

14. จากขอความตอไปนี้ “ด.ช.แดง สามารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอลหลบหนีคูตอสู 2 คน และเขาไปยิงประตู  

 ไดอยางรวดเร็ว” ขอความดังกลาวตรงกับสมรรถภาพทางกายขอใด  

 1. พลังของกลามเนื้อ  

 2. ความคลองแคลววองไว  

 3. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  

 4. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต  

15. ขอใดแสดงถึงจํานวนนักกีฬาที่ถูกตามชนิดกีฬา  

 1. วอลเลยบอล 5 คน  

 2. บาสเกตบอล 6 คน  

 3. ฟตุบอล 11 คน  

 4. แฮนดบอล 12 คน  

16. ขอใดจับคูถูกตองระหวางชนิดกีฬากับคะแนนในการแขงขัน  

 1. เทเบลิเทนนิส (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18 , 22 : 20 , และ 21 : 19) 

 2. วอลเลยบอล (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 9 , 15 : 13 , และ 15 : 10) 

 3. เซปกตะกรอ (ทีม A ชนะ ทีม B 15 : 10 , 15 : 8) 

 4. แบดมนิตัน (ทีม A ชนะ ทีม B 21 : 18 , 21 : 15) 

17. ขอใดเปนองคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ถูกตอง  

 1. ความเร็ว  

 2. การทรงตัว  

 3. ความคลองแคลววองไว  

 4. องคประกอบของรางกาย  
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18. ขอใดแสดงวา ด.ช.ดํา แสดงพฤติกรรมวามีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา  

 1. เมื่อ ด.ช.ดําดันพืน้ได 30 คร้ังตอนาที  

 2. เมื่อ ด.ช.ดําเลนกฬีาบาสเกตบอลทกุวันในตอนเยน็  

 3. เมื่อ ด.ช.ดํา สามารถเลี้ยงลูกเขาไปยิงประตูได 9 ใน 10 คร้ัง  

 4. เมื่อ ด.ช.ดํา เลี้ยงลูก แลวชนกับคูตอสู ด.ช.ดํารีบขอโทษทันที  

19. ตัวบงชี้ที่แสดงวารางกายมีการออกกําลังกายหนักระดับปานกลาง คือขอใด  

 1. อัตราการหายใจ  

 2. ปริมาณเหงื่อที่ออก  

 3. อัตราการเตนของชีพจร  

 4. ความดันโลหิต  

20. หลักการออกกําลังกายที่ถูกตองที่สุดสําหรับบุคคลที่มีสุขภาพปกติไดแกขอใด  

 1. ออกกําลังกาย 3 คร้ัง ตอสัปดาห คร้ังละ 30 นาที  

 2. ออกกําลังกาย 5 คร้ัง ตอสัปดาห คร้ังละ 60 นาที  

 3. ออกกําลังกาย 7 คร้ัง ตอสัปดาห คร้ังละ 90 นาที  

 4. ออกกําลังกายวันเวนวัน คร้ังละ 120 นาที  

21. การเคลื่อนไหวในกิจกรรมพลศึกษาประเภทใดที่พัฒนาความคิดสรางสรรคไดดีที่สุด  

 1. ว่ิงเร็ว 100 เมตร  

 2. มวนหนาได 10 เมตร  

 3. เตนลีลาศ  

 4. ชูตลูกโทษ 10 ลูก  

22. ขอใด ไมใช

 1. กระบี่กระบอง  

กีฬาไทย 

 2. มวยไทย  

 3. ตะกรอลอดบวง  

 4. เซปกตะกรอ  

23. รูปแบบใดเปนการเลนฟุตบอลที่เนนการเลนเปนฝายรุก  

 1. 5-3-1  

 2. 4-3-3  

 3. 3-2-5  

 4. 4-4-2  
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24. กีฬาชนิดใดชวยพัฒนาระบบและอวัยวะของรางกายไดมากที่สุด  

 1. กีฬาวายนํ้า  

 2. กีฬายิมนาสติก  

 3. กีฬาเตนรํา  

 4. กีฬาเทเบิลเทนนิส  

25. เมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นไมตรงกับเพื่อน นักเรียนจะแกปญหาน้ีอยางไร  

 1. พยายามเอาชนะใหได  

 2. ไมแสดงความคดิเห็นอีก  

 3. เห็นดวยกับความคิดของเพื่อน  

 4. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  

26. สุรามีผลตอระบบประสาทอยางไร  

 1. ออกฤทธิ์ผสมผสาน  

 2. ออกฤทธิ์กดประสาท  

 3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท  

 4. ออกฤทธิ์กระตุนประสาท  

27. ขอใดเปนจุดที่ใชจับชีพจร ขณะพักที่ดีที่สุด 

 1. บริเวณคอ  

 2. บริเวณขอมือ  

 3. บริเวณขอพับขอศอก  

 4. บริเวณขอพับใตหัวเขา  

28. เมื่อตองเคลื่อนยายผูปวยที่ขาดานซายหักลงบันได ควรเคลื่อนยายดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  

 1. อุมแบก  

 2. พยุงเดิน  

 3. อุมคูดานหนา-ดานหลงั  

 4. เคลื่อนยายโดยใชเกาอ้ี  

29. ยาในขอใดจัดเปนกลุมยาที่ใชภายนอกทั้งหมด  

 1. คาลาไมน นํ้ามันระกํา ยาแกแพ  

 2. พาราเซตามอล โซดามิ้นท คาลาไมน  

 3. น้ํายาลางตา คาลาไมน แอลกอฮอลเช็ดแผล  

 4. ผงนํ้าตาลเกลือแร นํ้ามันระกํา โซดามิ้นท  
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30. ขอความตอไปนี้ “อารมณออนไหวงาย ความคิดเลื่อนลอย รับรูภาพผิดเพี้ยนไป กลามเน้ือลีบ  

 หัวใจเตน หูแวว” เปนลักษณะของผูติดยาเสพติดชนิดใด  

1. ยาบา 

2. กญัชา 

3. มอรฟน 

4. สารระเหย 

จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 31-35 

 เด็กไทยใชเวลาและเงนิสวนใหญในการเลนวีดีโอเกม การใชเวลาสวนใหญอยูในบาน และอยูคนเดียว 

ยิ่งเปนตัวสงเสริมใหเด็กเลนคอมพิวเตอรและวีดีโอเกมมากขึ้น เด็กอายุ 12-17 ปในสหรัฐอเมริกาเลนเกม

โดยเฉลี่ย 7 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายเลนเกมโดยเฉลี่ย 13 ชั่วโมงตอสัปดาห เด็กผูชายชอบเลนวีดีโอเกม 

ที่มีความรุนแรงและเลนเกมมากกวาเด็กผูหญิง 

 ในขณะที่ประเทศไทยจากการสํารวจสภาวการณของสถาบันรามจิตติ ป พ.ศ. 2548-2549 พบวา เด็กที่

เลนเกมชวงวัยประถมมีประมาณ 50% ของทั้งหมด มัธยมศึกษาตอนตนมีประมาณ 47% และอาชีวศึกษามี

ประมาณ 43% ของประชากรกลุมน้ี และเวลาที่ใชในการเลนเกมออนไลน เกมคอมพิวเตอรและเกมอ่ืนๆ 

ของเด็กประถม ประมาณ 1.30 ชม./วัน ในขณะที่มัธยมศึกษาตอนตนและอาชีวศึกษาประมาณ 2 ชม./วัน 

 นอกจากนี้ในการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอายุ 7-21 ป ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

นิยมเลนเกมออนไลนถงึ 1,451,179 คน และวีดีโอเกมเปนกิจกรรมที่วัยรุนชอบมากที่สุด พบวามีการเลนเกม

เฉลี่ย 4.5 ชม./วัน คาใชจายในการเลนเกมออนไลนโดยเฉลี่ยเทากับ 1,114 บาทตอเดือน บริเวณใกลบานมี

รานเลนเกมเฉลี่ย 5 ราน ใชเวลาเดินทางจากบานไปรานเลนเกมไมเกิน 10 นาที 

 ในอดีตที่ผานมาไดมีการศึกษาบทบาทของพอแม ผูปกครอง ตอการเลนเกมหรือคอมพิวเตอรตางๆ ของ

เด็กและเยาวชน พอแมสวนใหญยอมรับวาไมไดกาํหนดระยะเวลาทีอ่นุญาตใหเด็กเลนเกมหรือคอมพวิเตอร

ใหแนชัดลงไปเปนเวลาที่แนนอนหรือกําหนดวากี่ชั่วโมง นอกจากน้ีผูปกครองสวนใหญไมไดใหความ

สนใจในเน้ือหาและรายละเอียดของเกม เด็กทีเ่ลนเกมวีดโีอหรือเกมออนไลนตางๆ ยอมรับวาเลนเกมเกนิ

เวลาที่ต้ังใจไวเปนสวนใหญ เด็กและเยาวชนหรือเด็กที่มีอายุนอยจะใชเวลาเลนวีดีโอเกมมากกวาผูใหญหรือ

คนที่มีอายุมากขึ้น 

 ปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอการเรียนรูและพัฒนาการในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานความคิด การ

ตัดสินใจ เจตคติ การกระทํา และการแสดงออกพฤติกรรมดานตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งทางดานรางกาย 

อารมณ จิตใจและสังคม ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน การมีพฤติกรรมที่กาวราว การทํารายรางกายและ

การละเมิดทางเพศ ซึ่งบางคร้ังความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีผลกระทบทางดานการเรียน การใชสารเสพติด 

การพัฒนาการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและทักษะชีวิตไดไมสมบูรณหรือไมเหมาะสม เชน การมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควร ฯลฯ 

 ที่มา  :  http://www.thaihealth.or.th/node/5748 

http://www.thaihealth.or.th/node/5748�
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31. ขอใดตอไปน้ีสรุปประเด็นไดถูกตองที่สุด 

 1. เด็กผูหญิงเลนเกมที่รุนแรงมากกวาเด็กผูชาย  

 2. การเลนเกมชวยเสริมสรางพัฒนาการดานความรู  

 3. เด็กไทยอายุ 12-17 ป เลนเกม 7 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 4. จํานวนเด็กวัยประถมศึกษาที่เลนเกมมีมากกวามัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  

32. ขอใดที่บทความ ไมได

 1. การเลนเกมมีผลทําใหเกิดความกาวราว  

กลาวถึง 

 2. วีดีโอเกมเปนกิจกรรมที่วัยรุนชอบมากที่สุด  

 3. กําหนดบทลงโทษรานเกมที่ไมมีใบอนุญาต  

 4. เด็กอายุนอยใชเวลาเลนเกมมากกวาผูใหญ  

33. จากปญหาดังกลาว ใครมีสวนรับผิดชอบมากที่สุด  

 1. ครู  

 2. ตัวเด็ก  

 3. พอแมและผูปกครอง  

 4. เจาของรานเกม  

34. ขอใดเปนผลที่เกิดจากการติดเกม  

 1. เกิดความคิดสรางสรรค  

 2. พฤติกรรมที่กาวราวรุนแรง  

 3. พัฒนาการทางรางกายกอนวัยอันควร  

 4. มีความคิดที่เปนผูใหญมากกวาเพื่อนรุนเดียวกัน  

35. จุดประสงคของบทความนี้ เพื่ออะไร  

 1. รายงานพฤติกรรมของเด็กติดเกม  

 2. รายงานสถานการณเด็กติดเกม  

 3. เสนอแนวทางแกไขปญหาเด็กติดเกม  

 4. เสนอบทบาทของผูปกครองที่มีตอเด็กติดเกม  

 

จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 36-40 

เร่ือง การออกกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสมอง 

การออกกําลังกาย 

 - ออกกําลังกายแบบสลับชวง ( Interval Training) เปนการออกกําลังกายที่ชวยควบคุมน้ําหนักและลด

  แคลอรีไดดีที่สุด เปรียบเสมือนจับหัวใจกับปอดมาออกกําลังกาย โดยตรงเลยทีเดียว  

(Physical Exercise) 

 - ใชมานานในนักกีฬามืออาชีพสหรัฐอเมริกา กอนลงแขงขันจริง ต้ังแต ค.ศ.1960  
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 - ประกอบดวย การออกกําลังอยางเต็มที่ชวงหนึ่ง ( Work) ประมาณสองนาทีสลับกับชวงพัก (Rest) 

  คือ ยังออกกําลังกายอยู แตผอนลงมาใหเหลือ 30-40 เปอรเซน็ต  

 - ปรับใชกับการออกกําลังกายแบบใดก็ไดตามที่ทานถนัด หรือไมมีโรคประจําตัวที่ตองหาม เชน ถา

  ทานชอบว่ิง ก็ว่ิงอยางเต็มที่สองนาที สลับกับเดินพักสองนาที  

 - ทําทั้งหมดเปนเวลา 20 นาที ดูเหมือนไมมาก แตทานจะเหน่ือยเลยทีเดียว และหัวใจกับปอดไดออก

กําลังกายอยางเต็มที่นําไปสูการสรางหลอดเลือดฝอยใหมตามอวัยวะตางๆ ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยง

ไดทั่ว ทําใหความชราไมมา กล้ํากราย 

การออกกําลังสมองโดยนิวโรบิก

 - เปนวิธีการบริหารสมองที่ไดผลดีมาจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา  

 (Neurobic) 

 - ทํากิจกรรมที่เคยทําอยูเปนประจํา โดยเปลี่ยนไปใชมือหรือขาขางที่ไมถนัด เชน แปรงฟนดวย  

มือซาย (สาํหรับคนถนัดขวา) หรือหวีผมดวยมือซาย 

 - เลนเกมคําศัพทตางๆ ( Word Play) เชน สแคบเบิ้ล หรือเวิรดเพลย เลนเกมคอมพิวเตอร  

 - เปลี่ยนมาออกกําลังกายแบบใหมๆ ที่ไมเคยลอง เชน รํามวยจีน ลีลาศ ไทเก็ก เตนแอโรบิก  

  โมเดิรนแด็นซ  

 - พูดคุย สังคมกับคนอาชีพอ่ืนๆ  

 - ขอควรจํา คือ การดูโทรทัศนนานเกินไป ไมใชเปนการฝกสมองที่ดีเพราะไมไดสรางจินตนาการ  

ใหเรา หากแตปอนขอมูล (Passive) ใหเราเพยีงอยางเดียว 

การออกกําลังใจ

 - เพื่อใหเกิดความสงบเปนสุขจริงในใจ ทําใหรางกายหลั่งฮอรโมนชะลอความชราหรือสารสุขออกมา 

เชน เอนดอรฟน เอนเคฟาลิน โกรทฮอรโมน ดีเอชอีเอ ซึ่งชวยใหเรามีความสุขและเปนหนุมสาว 

ขึน้ดวย 

 (Mental Exercise) 

 - วิธี คือ ทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทําใหจิตใจไดมีความจดจอ ( Focus) เปนสมาธิดีที่สุด คือ การทํา 

สมาธิ วันละ 15 นาที หรือกําหนดลมหายใจ มีจิตจดจออยูกับลมหายใจเขาออก (Breathing Exercise) 

  ไมวาชาติใดหรือนับถือศาสนาใดก็ทําได  

 - ฝกโยคะ เตนลีลาศ หรือฟอนรํา  

 - อานหนังสือวรรณคดีที่มีคําสละสลวย ทําใหเราไดใชจิตจดจอมีจินตนาการ เชน ขุนชางขุนแผน  

  พระอภัยมณี รามเกียรต์ิ หรือวรรณกรรมของเชคสเปยร ลอรดไบรอน คาลิลยิบราน รพินทรนารถ  

  ฐากุร ชารลส ดิคเคนส 

              

แหลงที่มา : กฤษดา ศิรามพุช.Anti-Aging ตานความแกดวยวิธีธรรมชาติ.2551 หนา 44-46. 
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36. การออกกําลังกายแบบสลับชวง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอวัยวะสวนใดของรางกาย  

 1. กลามเน้ือ-ขอตอ  

 2. กระดูก-เอ็น  

 3. หัวใจ-ปอด  

 4. สมอง-ไขสนัหลงั  

37. ถานักเรียนจะออกกําลังกายแบบสลับชวง นักเรียนจะตองปฏิบัติขั้นตอนใดเปนขั้นตอนแรก  

 1. อบอุนรางกายและยืดเหยียดกลามเน้ือ  

 2. เดินสลับว่ิง  

 3. ว่ิงสลับเดิน  

 4. คลายอุนและยืดเหยียดกลามเน้ือ  

38. ขอใด ไมใช

 1. โยคะ  

กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อบริหารสมอง 

 2. ไทเกก  

 3. รํามวยจีน  

 4. รําไมพลอง  

39. ขอใด ไมใช

 1. เอ็นดอรฟน  

ฮอรโมนชนิดดีตอรางกาย 

 2. เอ็นเดฟาลนิ  

 3. ดี เอช เอ ดี  

 4. อะดรีนาลนี  

40. เวลาที่ใชในขั้นตอนคลายอุน ( Cool Down) ไดแกขอใด 

 1. 1-5 นาที  

 2. 5-10 นาที  

 3. 10-15 นาที  

 4. 15-20 นาที  
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  ชุดท่ี 2 ขอสอบ O-Net   วิชา สุขศึกษา                                             2553 

 

 

สวนท่ี 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

  จํานวน 5 ขอ :  ขอละ 1 คะแนน 

 

  1. การประเมินการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักและสวนสูง ที่ใชเปนดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการของเด็กมีอยู  

 3 ดัชนี คือ  

 1. นํ้าหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ โครงสรางของกระดูกตามเกณฑอายุ  

 2. นํ้าหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง 

 3. น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง โครงสรางกระดูกตามเกณฑอายุ ความหนาของกะโหลกศีรษะ  

  ตามเกณฑอายุ  

 4. ความหนาของกะโหลกศีรษะตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑอายุ สวนสูงตามเกณฑอายุ 

  2. จากเน้ือเพลงกราวกีฬาที่วา “เลนรวมกําลังกันทั้งพวก เอาชัยสะดวกมิใชชั่ว ไมวางานหรือเลนเปน  

 ไมกลัวรวมมือกันทั่วก็ไชโย” แสดงถึงคุณธรรมในเร่ืองใด  

 1. ความเสยีสละเพือ่สวนรวม 

 2. ความเพียรพยายาม 

 3. ความสามัคคี  

 4. ความมีระเบียบวินัย 

  3. ขอใดไมใช

 1. ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะหลังออกกําลังกาย  

สัญญาณอันตรายอันเนื่องมาจากการออกกําลังกาย 

 2. ปวดราวบริเวณอกระหวางออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกาย  

 3. นอนไมหลับหลังการออกกําลังกาย  

 4. อัตราการหายใจและการเตนของหัวใจแรงและเร็วขณะออกกําลังกาย  

  4. นักเรียนกําลังไปเขาหองนํ้าของโรงเรียน บังเอิญพบเพื่อนๆ กําลังสูบบุหร่ี เพื่อนชักชวนใหนักเรียน  

 สูบบุหร่ีดวย นักเรียนจะพูดวาอยางไร  

 1. “เอาไวคอยสูบวันหลัง”  

 2. “ถามีหมากฝร่ังระงับกลิ่น เราถึงจะสูบ”  

 3. “เราใหสัญญากับแมไววาจะไมสูบบุหร่ี”  

 4. “ดีเหมือนกัน วันน้ียังไมมีโอกาสไปซื้อเลย”  

 

ปการศึกษา 
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5. นักเรียนควรใชลูกกุญแจที่มีรูตรงกลางกดตรงแผลเพื่อใหเหล็กในโผลในกรณีใด  

 1. ผึ้งกัดตอย  

 2. ถูกแมงกะพรุนไฟ  

 3. ถูกแมงปองกัด  

 4. ถูกตะขาบกัด  

 

สวนท่ี 2 : แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

  ขอ 6  =  2 คะแนน  ขอ 7 = 3 คะแนน 

  ขอ 6-7 ตอบถกู 1 คําตอบให 1 คะแนน  

  6. ขอใดเปนกีฬาบุคคลประเภทคู (ใหเลอืก 2 คําตอบ)  

 1. เปตองประเภทชายคูและหญิงคู  

 2. แบดมินตันประเภทชายคูและหญิงคู  

 3. เซปกตะกรอประเภทชายคูและหญิงคู  

 4. วอยเลยบอลชายหาดประเภทชายคูและหญิงคู  

  7. ขอใดเปนโรคเร้ือรังที่มีสาเหตุมาจากความอวน (ใหเลอืก 3 คําตอบ)  

 1. โรคหัวใจ  

 2. โรคขอเขาอักเสบ  

 3. โรคกระดูกพรุน  

 4. โรคความดันโลหิตสงู  
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เฉลยขอสอบ 

  ชุดท่ี 1 แนวขอสอบ O-Net   วิชา สขุศึกษาฯ (มัธยมตน) 

ตอนที่ 1 
 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 1. สะดุงเมื่อถูกของรอน เปนปฏิกิริยารีเฟลกซที่เกิดจากการสั่งการของไขสันหลัง  

จามเมื่อรางกายไดรับเชื้อโรค เปนการทํางานของสมองสวนเมดัลลา ออบลองกาตา 

เหงื่อออกเมื่อรูสึกรอน และหิวเมื่อไมไดรับประทานอาหาร เปนการทํางานของสมอง

สวนไฮโพทาลามัส 

2. 1. กลูคากอน เปนฮอรโมนที่ทําหนาที่กระตุนไกลโคเจนและเบตาเซลล หากรางกาย  

ขาดฮอรโมนน้ีก็จะไมมีผลกระทบใดๆ ที่ทําใหเกิดโรค เน่ืองจากยังมีฮอรโมน  

อีกหลายชนิดที่สามารถทําหนาที่แทนได 

3. 4. การดูแลระบบตอมไรทอใหสามารถทํางานไดตามปกติน้ัน สามารถปฏิบัติไดโดยการ

ตรวจสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับระบบตอมไรทอ เชน การชั่งนํ้าหนัก การวัดสวนสูง  

เปนตน เพื่อดูความสัมพันธและพัฒนาการในการเจริญเติบโตใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะดวยการเดินหรือการวิ่งก็ตาม  

เพื่อชวยทําใหรางกายแข็งแรง การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง 

รวมถึงอาหารที่มีรสจัด เปนตน 

4. 2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของวัยรุน ขึ้นอยูกับปจจัย 2 กลุม คือ ปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอก ซึ่งการมีความรัก การมีฐานะทางบานยากจน และการที่พอแม 

มีการศึกษานอยไมไดเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของวัยรุน แตการมี

ครอบครัวแตกแยกน้ันถือเปนปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของวัยรุน โดยการที่วัยรุนตองเผชิญกับการมีครอบครัวที่แตกแยก ก็จะสงผลให 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆ ดําเนินไปไดไมดีเทาที่ควร 

5. 2. ทกุขอลวนเปนแนวทางในการพฒันาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย ยกเวนการ

รับประทานอาหารใหหลากหลายรสชาติ เนื่องจากแตละรสชาติลวนมีผลตอสุขภาพ

ทั้งสิ้น ซึ่งในการรับประทานอาหารไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามควรจะรับประทาน  

ที่มีรสชาติกลางๆ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
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6. 3. สุขบัญญัติแหงชาติขอที่ 4 ไดกําหนดไวในเร่ืองของการรับประทานอาหารที่สุก 

สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ดังนั้นประโยชน

ของการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติขอที่ 4 คือ มีภาวะทางโภชนาการที่ดี  

7. 4. การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน อาจทําใหวัยรุนเกิดความกังวลได เนื่องจาก  

บางคนมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่แตกตางไปจากเพื่อน ดังนั้นวัยรุนจึงควรตอง

ยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งใสใจสุขภาพทั้งกายและจิต 

ใหสมบูรณแข็งแรง และดูแลรักษาอนามัยของตนเองใหสะอาดอยูเสมอ 

8. 2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศของวัยเด็กกับวัยรุนที่แตกตางกันอยางชัดเจน 

คือ รางกาย ซึ่งเมื่อเขาสูวัยรุน รางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายดานที่เกี่ยวกับ

พัฒนาการทางเพศ เชน มีหนวดเครา มีขนรักแร ในเพศชาย มีประจําเดือน มีหนาอก  

ในเพศหญิง เปนตน 

9. 2. การเบี่ยงเบนทางเพศเปนความผิดปกติในคนที่มีความรูสึกทางเพศ ทัศนคติ ตลอดจน

พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกไมเหมาะสม แตกตางจากคนสวนใหญในสังคม มักมี

สาเหตุมาจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติไมสามารถควบคุมตัวเองได แตมิไดหมายความวา

เปนโรคจิตหรือวิกลจริต เปนเพียงความผิดปกติทางจิตเวช พวกบุคลิกภาพผิดปกติ

เทาน้ัน เชน ชายรักชาย หญิงรักหญิง เปนตน 

10. 2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนับวาเปนความผิดปกติทางเพศที่บางประเภทก็เปนความ

ผิดปกติที่ขัดตอศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย แตบางประเภทก็ไมไดสรางความเสียหาย

แกผูใด แตอยางไรก็ตามก็ควรที่จะไดรับการแกไข โดยเร่ิมจากตนเองกอน ซึ่งการ

สรางภูมิคุมกันใหกับตนเองโดยการศึกษาหาความรู และทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง

เพศที่ถูกตองและเหมาะสม จะคอยเปนเกราะปองกันไมใหมีพฤติกรรมทางเพศ 

ที่ไมเหมาะสมได 

11. 2. การลวงละเมิดทางเพศเปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนในเร่ืองเพศลักษณะตางๆ  เชน  

ดวยคําพูด ดวยสายตา การบังคับใหมีเพศสัมพันธ ดังน้ันการไปเที่ยวดวยกันจึงไมเปน

การลวงละเมิดทางเพศ เพราะไมมีการแสดงพฤติกรรมดังกลาวใหเห็นชัดเจน  

12. 3. เมื่อถูกฝายชายพยายามที่จะลวงเกิน ฝายหญิงควรปฏิเสธดวยคําพูด นํ้าเสียง และ

ทาทางที่จริงจัง เพื่อแสดงความต้ังใจอยางชัดเจนในการปฏิเสธ อีกทั้งยังเปนการรักษา

สัมพันธภาพที่ดีตอกันไวอีกดวย 

13. 2. ผูหญิงไมควรอยูในที่เปลี่ยวลับตาคนหรืออยูเพียงลําพัง เพราะเปนการเปดโอกาสให  

ผูท่ีไมหวังดีเขามาลวงละเมิดทางเพศได 
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14. 1. หากถูกลวงเกินหรือถูกลวนลาม สิ่งที่ควรทําเปนลําดับแรก คือ พยายามออกจาก

สถานการณน้ันๆ โดยเร็วที่สุด ซึ่งควรรีบไปยังบริเวณที่มีคนอยูจํานวนมาก และ

สามารถขอความชวยเหลือได คนรายจะไดไมกลาตามมาอีก 

15. 1. การปองกันตัวโดยการใชอวัยวะสวนบนของรางกาย เชน ศีรษะ หนาผาก สันมือ  

ฝามือ ศอก ปลายน้ิว เปนตน แตเขาเปนอวัยวะสวนลางที่อยูบริเวณขาทั้ง 2 ขาง  

จึงไมใชคําตอบที่ถูกตอง 

16. 1. การแตงกายที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและวัยของตนเองนั้น ถือเปนการรักนวล

สงวนตัวที่ดีที่หญิงไทยพึงกระทํา เพราะเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยลดการกระตุนอารมณ

ทางเพศของเพศตรงขาม อีกทั้งยังชวยใหไมตองตกอยูในสถานการณเสี่ยงตอการ 

ถูกลวงละเมิดทางเพศไดอีกดวย 

17. 1. การปฏิเสธ เปนสวนหนึ่งของการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสารดวยความสามารถ

ในการใชคําพูด หรือทาทาง โดยทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองไมอยากทํา

หรือเสี่ยงตอความปลอดภัยได ซึ่งการรูจักปฏิเสธอยางตรงไปตรงมาถือวาเปนวิธีที่ดี

ที่สุด ที่จะชวยใหรอดพนจากสถานการณเสี่ยงน้ันๆ  

18. 1. ผูที่มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารจานดวนที่มีไขมันมาก เชน ขาวมัน

ไก ขาวขาหมู เปนตน เน่ืองจากจะมีปริมาณไขมันอ่ิมตัวสูง และใหปริมาณแคลอรี 

596 กิโลแคลอรี ตอ 1 จาน 

19 3. วัยรุนหญิงจะตองการธาตุเหล็กมากกวาวัยรุนชาย เน่ืองจากการมีประจําเดือน  

ของวัยรุนหญิง ซึ่งสงผลใหวัยรุนหญิงเสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก ดังน้ันวัยรุนหญิง  

จึงมีความตองการธาตุเหล็กวันละ 24-35 มิลลิกรัม ในขณะที่วัยรุนชายตองการธาตุ

เหลก็วันละ 17-21 มิลลิกรัม  

20. 4. จากอาการของทักษอรสามารถบงบอกไดวา เกิดจากการขาดวิตามินเอ ซึ่งมีสวนชวย

ในดานการมองเห็น ดังนั้น ทักษอรควรเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอ  

อยางเพียงพอ เชน นํ้ามันตับปลา ตับ ไขแดง ผักใบเขียว เปนตน 

21. 4. รางกายคนเราตองการสารอาหารตางๆ อยางครบถวน ซึ่งไมมีสารอาหารชนิดใด  

ชนิดเดียวที่ใหสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณที่รางกายตองการได ดังน้ันจึง

จําเปนตองรับประทานอาหารหลากหลายประเภทเพื่อการมีสุขภาพดี 

22. 4. ทุกขอลวนเปนปญหาสําคัญของวัยรุนที่เกิดจากการรับประทานอาหารไมถูกตอง

ทั้งสิ้น แตในปจจุบันพบวาวัยรุนจํานวนมากนิยมรับประทานอาหารจานดวน เชน  

พิซซา มันฝร่ังทอด แฮมเบอรเกอร เปนตน ซึ่งการรับประทานอาหารเหลาน้ีบอยๆ  

อาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพได 
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23. 2. ฉลากโภชนาการที่อยูในกรอบของผลิตภัณฑอาหารน้ันๆ จะมีประโยชนตอผูใสใจ

สุขภาพ หรือผูสูงวัยที่เปนโรคเร้ือรัง เพราะจะชวยใหทราบถึงชนิดและปริมาณ

สารอาหารที่จะไดรับจากการบริโภคอาหารนั้นๆ  

24. 2. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางความแข็งแรง และ

ทราบความสมดุล รวมถึงปรับปรุงขอบกพรองของรางกาย 

25. 2. จากการปฏิบัติดังกลาว ถือเปนการทดสอบความออนตัว ซึ่งเปนความสามารถในการ 

หดตัวหรือเหยียดตัวของกลามเน้ือ เอ็น ขอตอ ของรางกาย  

26. 1. การเดินเร็วถือเปนการออกกําลังกายที่ไมหนักหรือเบาเกินไป โดยจะชวยลดการเกิด

โรคหัวใจไดถึงรอยละ 30 และชวยทาํใหหวัใจแขง็แรง สวนการออกกาํลงักายดวย 

วิธีอ่ืนๆ น้ัน เปนการออกกําลังกายที่หนักมากเกินไป ซึ่งอาจทําใหหัวใจเตนเร็วและ

ทํางานหนักมากขึ้นได 

27. 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง เปนการตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย

เบื้องตนซึ่งถือวาเปนพื้นฐานในการปรับปรุง หรือสรางเสริมความสมบูรณ และสราง

ความแข็งแรงใหกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

28. 4. ทุกขอลวนเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น แตที่สําคัญที่สุด 

น่ันคือ การออกกําลังกาย เพราะการออกกําลังกายทําใหเลือดสูบฉีด สงผลทําให

รางกายแข็งแรง เมื่อรางกายแข็งแรงก็ไมจําเปนตองมีปจจัยใดมาเพิ่มเติม นอกจากการ

รับประทานอาหารและพักผอนใหเพียงพอ หรืออะไรก็ตามที่สรางประโยชนใหแก

สมรรถภาพรางกาย 

29. 4. การปฐมพยาบาลเปนการใหความชวยเหลือผูปวยใหพนจากอันตรายหรือลดอันตราย  

ใหนอยลงกอนที่จะนําผูปวยสงสถานพยาบาลตอไป ซึ่งผูใหการปฐมพยาบาลจะตองมี

ความรูเร่ืองการปฐมพยาบาลอยางถูกตองมาเปนอันดับแรก จึงจะสามารถชวยเหลือ

ผูปวยใหปลอดภัยได หากผูใหการปฐมพยาบาลไมมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ 

ปฐมพยาบาลแลว อาจสงผลใหผูปวยไดรับอันตรายเพิ่มมากขึ้นได 

30. 4. เมื่อถูกของมีคมบาด สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือ ใหรีบหามเลือดทันทีตามขั้นตอนของการ

หามเลือด เมื่อเลือดหยุดไหลใหลางนํ้าทําความสะอาดแผลดวยนํ้าอุน และเช็ดแผล  

ดวยแอลกอฮอล 70 % ซึ่งในระหวางน้ีไมควรใหแผลถูกนํ้า เพราะจะทําใหแผลไม

แหงและเปนหนองได 
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31. 1. การปฐมพยาบาลผูปวยที่ถูกไฟไหมนํ้ารอนลวกเพียงเล็กนอยน้ัน สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ

คือ ใหใชนํ้าเย็นราดตรงบริเวณแผลอยางนอย 10 นาที เพื่อใหบริเวณที่ไหมหรือ  

ถูกลวกน้ันเย็นลง แตถาผูปวยถูกไฟไหมนํ้ารอนลวกรุนแรงมาก หามใหแผลถูกนํ้า  

แตใหใชผาปดแผลไวหลวมๆ ใหผูปวยด่ืมนํ้าแลวรีบนําสงสถานพยาบาลโดยเร็ว 

32. 2. กระดูกหักแผลปด หมายถึง ภาวะที่กระดูกไดรับความบาดเจ็บและเกิดการหักโดย 

ไมมีการแทงทะลุออกนอกผิวหนัง ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นไดจากการมีกระดูก 

ที่ผิดรูปไป 

33. 1. ปจจุบันวัยรุนมีการสูบบุหร่ีกันมากขึ้นทั้งๆ ที่มีการใหการศึกษาเกี่ยวกับโทษของบุหร่ี

และผลตอรางกาย แตเน่ืองจากวัยรุนยังขาดความตระหนักในโทษของบุหร่ี ซึ่งคิดวา

เมื่อสูบแลวคงไมเปนอะไร อีกทั้งยังทําใหดูโดดเดนในสายตาของคนรอบขาง แตใน

ความเปนจริงแลว บุหร่ีน้ันมีโทษมหันต โดยกอใหเกิดโรคตางๆ มากมาย เชน 

โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจ เปนตน  

34. 4. การปองกันตนและแกไขปญหาเกี่ยวกับสารเสพติดใหประสบผลสําเร็จได จําเปนตอง

ไดรับความรวมมือกันอยางจริงจังจากทุกฝาย ไมวาจะเปนตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน ซึ่งการปองกันชุมชน การปองกันตนเอง และการปองกันครอบครัวนั้น ถือเปน

การปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดที่ครอบคลุมทุกดานและไดผลดี โดยควรเร่ิม

จากตัวเรากอน ตามมาดวยครอบครัว และชุมชนจึงจะชวยทําใหไมตกเปนทาสของ  

สารเสพติด 

35. 4. เด็กผูชายและเด็กผูหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วชาตางกัน เน่ืองจากเด็กผูหญิงจะเขาสูการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายกอนเด็กผูชายประมาณ 2 ป ซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากในชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนตนวาเด็กผูหญิงจะมีรางกาย 

ที่สูงใหญ เปนสาวนอยแรกรุน ในขณะที่เด็กผูชายยังดูเปนเด็กชายตัวเล็กๆ  

36. 1. การเกิดสิวและกลิ่นตัวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน ซึ่งมัก

เกิดขึ้นในวัยรุน 

37. 2. การกระทําของวัยรุนในเร่ืองเพศที่ขาดความยั้งคิดมากที่สุด คือ การมีเพศสัมพันธกัน

กอนวัยอันควร เนื่องจากการกระทําดังกลาวจะนํามาซึ่งผลกระทบตางๆ ในอนาคต  

ทั้งเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภไมพึงประสงค  

38. 4. ความเสมอภาคทางเพศเปนเร่ืองที่เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงบทบาททางเพศของตนเองตอสังคมไดอยางเทาเทียมกัน โดยเปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด 
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39. 3. แนวทางในการแกไขปญหาทางเพศ เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกตอง คือ  

พอแม ผูปกครอง ตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก สนับสนุนใหลูกแสดงเอกลักษณ

ทางเพศที่ถูกตองเหมาะสม และสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ดีใหกับลูก 

40. 4. ปญหาสุขภาพจิตกอใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกาย เชน ฉุนเฉียว โมโหงาย หายใจ

ติดขัด ใจสั่น ออนเพลีย ไมมีแรง ทํางานประจําวันไมคอยได เปนตน  

41. 2. การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ไมใชการปฏิบัติตนเพื่อสรางเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต ซึ่งการปฏิบัติตนที่เหมาะสมน้ันมีหลายประการ เชน การรักษาอนามัย  

สวนบุคคล การรับประทานอาหารที่มีประโยชน การทําจิตใจใหราเริง แจมใสอยูเสมอ 

เปนตน 

42. 1. ทุกขอถือเปนสมรรถภาพทางกายที่มีประโยชนในชีวิตประจําวัน แตความอดทนนั้นมี

ประโยชนในชีวิตประจําวันมากที่สุด เน่ืองจากในชีวิตประจําวันเราจําเปนตองใช

ความอดทนในการประกอบกิจกรรมซ้ําๆ ไดเปนระยะเวลานานอยางมีประสิทธิภาพ  

43. 2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายถือวาการฝกฝนเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนการพัฒนา

ตนเองเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

44. 2. ความคลองตัว หมายถึง ความสามารถของรางกายที่จะบังคับควบคุมการเปลี่ยน 

ทิศทางการเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็วและแนนอน เชน การวิ่งเก็บของ การวิ่งซิกแซก  

เปนตน ดังน้ันเมื่อเด็กชายธาวินไดยินเสียงสัญญาณนกหวีดของครูผูสอนจึงไดว่ิง  

ซิกแซกรอบกรวยที่ต้ังไวไป-กลับ 1 รอบ จึงเปนการเสริมสรางสมรรถภาพดานความ

คลองตัว 

45. 4. ความเครียดที่เกิดขึ้นสามารถแสดงใหเราทราบได โดยมีอาการหรือสัญญาณ

แสดงออกใหสังเกตเห็นและประเมินได เชน กระสับกระสาย นอนไมหลับ อารมณ

เสียบอย หงุดหงิดงาย เปนตน 

46. 2. เมื่อมีความเครียดสะสมไวเปนเวลานาน โดยไมไดผอนคลายจะสงผลใหเกิดการ

เจ็บปวยที่รุนแรงได เชน โรคประสาทบางชนิด โรคจิต โรคกระเพาะอาหาร เปนตน  

47. 4. กุกสามารถจัดการกับความเครียดไดเหมาะสมที่สุด เพราะการอานหนังสือที่ตนเอง

ชอบ แมจะเคยอานมาแลวก็ตาม เปนการชวยสรางความเพลิดเพลินใหกับตนเอง  

ถือเปนการจัดการกับอารมณและความเครียดไดดีวิธีหน่ึง  
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48. 4. การที่เราสามารถขจัดความเครียดออกไปไดน้ันจะสงผลใหเราเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี 

ซึ่งสามารถแสดงออกมาใหเห็นในรูปของการมีอารมณราเริงแจมใส และเมื่อมีอะไร  

มากระตุนใหเราเกิดความโกรธ เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีก็จะทําใหเราสามารถยับยั้ง

ความโกรธไดดี 

49. 2. การออกกําลังกายเปนการผอนคลายกลามเนื้อ ซึ่งชวยลดความเครียด และชวยสงเสริม

ความสามารถทางดานสติปญญาไดดี  

50. 3. รางกายและจิตใจมีความสัมพันธที่เชื่อมกันจนแยกไมออก โดยสุขภาพกายก็จะแสดง

ใหทราบถึงสุขภาพทางจิตได เชน จิตใจที่มีความทุกขรอน กระวนกระวาย ทําใหกิน

ไมไดนอนไมหลับ รางกายทรุดโทรม กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ แตถารางกาย

สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ก็ยอมทําใหจิตใจสุขสบายไมมัวหมองได

เชนกัน 

51. 3. งานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริม ดูแลสุขภาพ

กบัหนวยงานและชมุชนได 

52. 3. การตัดสินใจไปใชบริการที่สถานบริการสุขภาพนั้นมีหลายประการที่ควรคํานึง เชน 

คาใชจาย อาการของโรค ยาและเคร่ืองมือแพทย เปนตน โดยจะทําใหผูไปใชบริการ

ไดรับการบริการไดอยางเหมาะสม 

53. 3. ควรไปโรงพยาบาล เพราะการปวดทองอยางรุนแรงนั้น อาจจําเปนตองมีการตรวจ

อยางละเอียดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการไปโรงพยาบาลอาจทําใหไดรับการรักษา

ดวยเคร่ืองมือแพทยที่ครบครันและทันสมัย 

54. 2. เปนการประกันสุขภาพในรูปแบบของหลักประกันสุขภาพถวนหนา เพื่อให

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพโดยไมตองรับภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาล

มากเกินไป 

55. 2. เทคโนโลยีทางสุขภาพชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพในดานตางๆ  

ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บ และการฟนฟูสมรรถภาพ

รางกาย เพื่อใหบุคคลมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 

56. 2. จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยทําใหเรามี

คุณภาพชีวิตที่ยืนยาวและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยเพิ่มความรวดเร็วใน

การผลิตสินคาและบริการอีกดวย แตในขณะเดียวกันยิ่งเทคโนโลยีมีความ

เจริญกาวหนามากขึ้นเทาไหร ยิ่งจะสงผลกระทบใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพเสื่อมโทรม

มากขึ้นเทาน้ัน 
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57. 2. ประโยชนของ GMOs มีหลายประการ เชน ชวยใหพืชมีวิตามินมากขึ้น ชวยใหพืช 

มคีวามตานทานแมลงและโรคไดดี ชวยใหสตัวโตเร็วและมขีนาดใหญกวาปกติ  

เปนตน แตเน่ืองจากปจจุบันพบวาผลผลิตที่เกิดจาก GMOs มีราคาถูกมาก การชวยให

ผลผลิตมีราคาสูงขึ้นจึงไมใชประโยชนของ GMOs  

58. 4. การตัดสินใจและเลือกใชเทคโนโลยีทางสุขภาพ ควรศึกษาขอมูลของเทคโนโลยี 

ทางสุขภาพนั้นๆ จากคูมือการใชงาน คํานึงถึงความปลอดภัยและความระมัดระวัง 

ปฏิบัติตามขั้นตอนในการใชไดอยางถูกตอง และคํานึงถึงวัตถุประสงคของการนํา

เทคโนโลยีทางสุขภาพมาใชงาน โดยพิจารณาจากประเภท ลักษณะ ประโยชนใชสอย 

ความถูกตอง และความเหมาะสม 

59. 3. ในการเลือกใชบริการทางการแพทย ควรยึดหลักสําคัญ 4 ประการ ดังน้ี หลักของ

ความนาเชื่อถือ หลักของความปลอดภัย หลักของการมีประสิทธิผล และหลักของ

ความคุมคา โดยเปรียบเทียบวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชวิธีการน้ัน คุมคาสําหรับ

ผูปวยหรือไม  

60. 2. เมื่อตองอยูในสถานที่แออัด ควรจดจําเสนทางเขาออก โดยเฉพาะทางออกฉุกเฉินหรือ

ประตูหนีไฟ เพราะคนสวนใหญจะหลบหนีในเสนทางปกติ ซึง่การจดจําและศกึษา

เสนทางออกฉุกเฉินเผื่อไว จะชวยใหสามารถอพยพหนีภัยออกมาไดอยางปลอดภัย  

61. 4. บุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนื่องจากจะสามารถปรับตัว

และแกไขสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อเปนการปกปองตนเอง 

ใหปลอดภัยจากพฤติกรรมและสถานการณเสี่ยงตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

62. 1. การปฏิเสธที่จะใชสารเสพติดจะชวยลดปญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเขาไปอยู

ในสถานการณเสี่ยงไดดีที่สุด เน่ืองจากการใชสารเสพติดจะทําใหขาดสติยั้งคิดในการ

ทํากิจกรรมใดๆ และอาจกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา 

63. 3. เหตุที่วัยรุนมักอางวา “เพื่อนๆ ก็ทํากันทั้งน้ัน” เน่ืองจากวัยรุนชอบทําตามกลุมเพื่อน

ถึงแมจะรูวาสิ่งน้ันดีหรือไมดีก็ตาม เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน  

64. 3. การที่มารดาต้ังครรภไปรับการตรวจตามที่แพทยนัดอยางสม่ําเสมอนั้น ถือเปน

หลักการอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหการต้ังครรภและการคลอดดําเนินไปอยางปกติตาม

ธรรมชาติและปลอดภัย 

65. 4. สภาพแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่แวดลอมทารกต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิในครรภ

จนกระทั่งหลังคลอด โดยจะมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตางๆ  

 ของทารก เชน สภาพจิตใจของมารดา ยาบางชนิด อุบัติเหตุ เปนตน  
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66. 4. โรคหัดเยอรมันเปนโรคติดเชื้อเน่ืองจากเชื้อไวรัส หากเกิดในหญิงที่เร่ิมต้ังครรภออน  

จะทําใหเด็กที่เกิดมามีโอกาสพิการได 

67. 4. ปญหาความขัดแยงในครอบครัวที่เปนตัวแปรตอการเกิดความขัดแยงมากที่สุด คือ 

ปญหาเร่ืองความไมเขาใจกัน ถาทุกครอบครัวมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมวาจะเกิด

ปญหาใดๆ ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงไดอยางแนนอน 

68. 3. การต้ังกติกาของครอบครัว ก็เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลให

ครอบครัวอยูดวยกันอยางมีความสุข รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวมีระเบียบวินัย  

69. 2. เพราะการเคี้ยวอาหารอยางชาๆ จะทําใหรูสึกอ่ิมเร็วกวาการเคี้ยวอาหารแบบปกติ 

เนื่องจากรางกายของคนเราจะอ่ิมเมื่อรับประทานอาหารไปแลวประมาณ 20 นาที  

70. 4. เพราะในแตละวัยมีความตองการอาหารที่แตกตางกัน การกําหนดรายการอาหาร  

จะชวยใหไดสารอาหารที่เหมาะสมและมีความครบถวน ซึ่งชวยใหการเจริญเติบโต

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

71. 1. โรคเอดสเกิดจากการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อของโรคเอดสซึ่งอยูในสารคัด

หลั่งของผูปวย การสําสอนทางเพศ จึงเปนสาเหตุสําคัญอยางหน่ึงที่เปนความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคเอดสมากที่สุด เพราะสามารถติดตอเชื้อไดโดยตรง  

72. 4. เนื่องจากจะไมแสดงอาการใดๆ ออกมา แตจะตรวจพบโดยบังเอิญหากมีการตรวจ

รางกายรวมทั้งการวัดความดันโลหิต โรคน้ีจึงถูกเรียกวา “มัจจุราชเงียบ” 

73. 4. เพราะถาทุกคนในชุมชนรวมมือกัน ก็จะชวยใหชุมชนสามารถกําหนดแนวทางและ

เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองได  

74. 1. เน่ืองจากมีประชากรอาศัยอยูกันอยางหนาแนน เปนสาเหตุใหเกิดแหลงเพาะพันธุ  

ของเชื้อโรค และการกระจายของเชื้อโรค กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพตามมา  

75. 1. เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวางแผนและจัดเวลา โดยเตรียมรางกายใหพรอม และสราง

แรงจูงใจในการออกกําลังกายที่ดีใหกับตนเอง 

76. 2. เน่ืองจากเปนทักษะที่กอใหเกิดความรุนแรงจนอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงและ

สถานการณเสี่ยงตออันตรายไดแทนที่จะเปนการชวยปองกัน 

77. 3. โดยดูวาผูปวยยังรูสึกตัวหรือไม โดยอาจจะใชการเขยาตัวเบาๆ หรืออาจจะถาม  

เสียงดังๆ หากผูปวยไมมีการตอบสนองมาแสดงวาไมรูสึกตัว อาจใชการสังเกต  

การฟง และการสัมผัส 

78. 4. โดยนวดหัวใจดวยการนับจํานวนคร้ังทีก่ดเปน 1 และ 2 และ 3 ไปจนครบ 30 คร้ัง  

แลวจึงสลับกับการชวยหายใจดวยวิธีปากตอปาก 2 คร้ัง ซึ่งถือเปน 1 รอบ 
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ตอนที่ 2 
 

ขอท่ี เหตุผลประกอบ 

1. เพื่อรักษาความสมดุลของรางกายใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติ 

2. อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการทางดานตางๆ ได เชน การไดรับ

อุบัติเหตุจนทําใหเกิดอันตรายตอสมอง ไขสันหลัง และเสนประสาท สงผลใหผูปวยอาจเปน

อัมพาต หรือไมรูสติ เปนเจาหญิงนิทราได กอใหเกิดความไมสมดุลในรางกาย ทําใหอวัยวะตางๆ 

ไมสามารถทํางานตามหนาที่ของตนเองไดดี เปนตน 

3. สงผลใหสุขภาพโดยรวมเกิดปญหา เชน ตอมไทรอยดมีหนาที่ผลิตฮอรโมนไทรอกซิน ซึ่งมี

ความสําคัญยิ่งตอการทํางานของอวัยวะอ่ืนๆ ทั่วรางกาย หากทํางานผิดปกติจะสงผลตอทุกระบบ

ภายในรางกายใหไมสามารถทํางานตามหนาที่ของตนเองได 

4. ทําใหทราบถึงภาวะการเจริญเติบโตทางรางกายของตนเอง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและสรางเสริม

การเจริญเติบโตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสงผลใหเปนผูที่มีสุขภาพดี และมีการ

เจริญเติบโตที่สมวัย 

5. เพื่อวิเคราะหถึงภาวะการเจริญเติบโตของตนเองวา มีความเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานที่ควรเปน

หรือไม หากไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานจะไดดําเนินการแกไขและสรางเสริมไดอยางทันทวงที 

เพื่อชวยปองกันปญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

6. เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณอยางรวดเร็ว หากไมสามารถ  

ที่จะยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณได อาจเกิดปญหาสับสนทางใจ 

ซึ่งเปนผลทําใหสุขภาพจิตเสียได ดังน้ันจึงควรยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

และอารมณ เพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

7. จากปญหาภาวะทุพโภชนาการที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ทางสํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการกําหนดโภชนบัญญัติ 9 ประการขึ้น เพื่อใชเปนขอเสนอแนะในการ

รับประทานอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย เรียกวา ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

ของคนไทย หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ 

8. รับประทานอาหารที่ใหพลังงานจากแปงหรือขาวสวย โปรตีนจากเนื้อสัตว ไขมันจากน้ํามัน  

พรอมทั้งผักและผลไมในอัตราสวนที่กําหนด โดยใหมีสีสันหลากหลายเพื่อใหไดรับวิตามินและ

เกลือแรอยางครบถวน 

9. เคร่ืองหมาย อย. นับเปนเหตุผลหน่ึงที่ผูบริโภคสวนใหญนํามาใชเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ 

โดยใชเปนเคร่ืองรับรองวาผลิตภัณฑน้ันไดผานการตรวจ ทดลองแลว สามารถนํามาบริโภค  

ไดอยางปลอดภัย 
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ขอท่ี เหตุผลประกอบ 

10. ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกปลอดภัยและเชื่อถือในผลิตภัณฑอาหารน้ันๆ เพราะเลข  

สารบบอาหารจะบอกถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในการผลิต และขอมูลผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งบงบอก

ไดวาผลิตภัณฑน้ันไดรับการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

11. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑที่แสดงฉลากถูกตอง มีเลขสารบบอาหาร อานขอมูลของผลิตภัณฑจาก

ฉลากที่ไดรับอนุญาต และไมควรเชื่อขอมูลจากการโฆษณาของผูจําหนายที่นอกเหนือจากที่ระบุ

ในฉลาก 

12. เพราะแบบทดสอบจะชวยกําหนดทิศทางใหเราสามารถทดสอบสมรรถภาพไดอยางถูกตองและ

เหมาะสมกับเพศ วัย และอายุของตนเองไดอยางไมกอใหเกิดอันตราย อีกทั้งยังมีเกณฑมาตรฐาน

กําหนดไวเพื่อใหทราบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองวาเปนไปตามมาตรฐาน

หรือไม หรือมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป 

13. การอบอุนรางกายอาจทําไดดวยการยืดหรือเหยียดกลามเน้ือ เอ็น และขอตอตางๆ เพื่อเตรียม

รางกายใหพรอมในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และยังชวยปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อ 

รวมถึงอวัยวะตางๆ ของรางกายดวย 

14. วิธีอุมแบบประสานแคร เปนวิธีที่ใชเคลื่อนยายผูปวยที่ยังมีสติ โดยใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน ใชมือ

สอดประสานกันเปนรูปสี่เหลี่ยม คุกเขาลงใหผูปวยน่ังบนมือของผูชวยเหลือและกอดคอ  

ผูชวยเหลือไว จากน้ันผูชวยเหลือลุกขึ้นพรอมๆ กันและพาเคลื่อนยาย 

15. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงมากที่สุด คือ ผูชวยเหลือและผูปวย โดย

ผูชวยเหลือจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองมาเปนอันดับแรก และเมื่อใหการชวยเหลือ  

ก็จะตองคํานึงถึงการชวยเหลือใหผูปวยไดรับความปลอดภัย และชวยลดการบาดเจ็บใหกับผูปวย

กอนนําสงสถานพยาบาลตอไป 

16. การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลทุกชนิดจะสงผลตอระบบตางๆ ในรางกายใหทํางาน

ผิดปกติ ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม นอกจากน้ีหากด่ืมแลวขับขี่ยานพาหนะ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

ไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได 

17. ทักษะการสื่อสารเปนความสามารถในการใชภาษาพูดหรือภาษาทาทาง เพื่อแสดงออกถึงความรูสึก 

ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนมากในการชักชวนใหผูอ่ืนลด ละ เลิก สารเสพติด โดยการสื่อสาร

อยางมีทักษะ จะทําใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางเหมาะสม และสามารถชักชวนใหผูอ่ืน

ลด ละ เลิก สารเสพติดได รวมถึงยังทําใหผูฟงน้ันรูสึกอบอุนและเปนมิตรอีกดวย 

18. เจตคติทางเพศน้ีจะมีผลตอการปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับเร่ืองเพศของบุคคล โดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งเปนวัย

ที่รางกายและจิตใจกําลังเปลี่ยนแปลง หากวัยรุนมีเจตคติทางเพศในลักษณะที่จะนําไปสูการปฏิบัติ

ที่ไมถูกตอง หรือเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมพึงประสงค ก็จะกอใหเกิดปญหาตางๆ 

ตามมาได 
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ขอท่ี เหตุผลประกอบ 

19. การวางตัวตอเพศตรงขามอยางถูกตองเหมาะสม จะชวยทําใหเพศชายและเพศหญิงสามารถปรับตัว

เขาหากันไดเปนอยางดี และเปนการชวยสรางสัมพันธภาพอันดีงามเพื่อรักษามิตรภาพใหยาวนาน

ไดอีกดวย 

20. รางกายและจิตใจมีความสัมพันธที่เชื่อมกันจนแยกไมออก โดยสุขภาพกายก็จะแสดงใหทราบถึง

สุขภาพทางจิตได เชน จิตใจที่มีความทุกขรอน กระวนกระวาย สงผลใหกินไมไดนอนไมหลับ 

รางกายทรุดโทรม กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ แตถารางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย  

ไขเจ็บ ก็ยอมที่จะทําใหจิตใจสุขสบายไมมัวหมองไดเชนกัน เปนตน 

21. อารมณเปนภาวะหน่ึงของจิตใจที่เกิดจากสิ่งเราที่มากระตุน สวนความเครียดเปนเพียงภาวะของ

อารมณที่เผชิญกับปญหาตางๆ แตอยางไรก็ตามหากบุคคลตองเผชิญกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็ยอม

กอใหเกิดอารมณและอาจสงผลใหเกิดความเครียดไดเชนกัน 

22. เนื่องจากมีกําลังทรัพยมากพอที่จะซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันของเอกชน และใชบริการ

ทางดานสุขภาพโดยไมตองพึ่งพาบริการจากภาครัฐ จึงทําใหการประกันสุขภาพภาคเอกชน  

มักเปนกลุมผูมีฐานะ และมีรายไดสูงเขารับบริการ 
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 1. 1 2. 4 3. 3 4. 2  5. 1  

 6. 4 7. 3 8. 2 9. 1 10. 4  

 11. 1 12. 4 13. 4 14. 2 15. 3  

 16. 4 17. 4 18. 2 19. 3 20. 1  

 21. 3 22. 4 23. 3 24. 1 25. 4  

 26. 2 27. 2 28. 4 29. 3 30. 2  

 31. 4 32. 3 33. 3 34. 2 35. 2  

 36. 1 37. 1 38. 4 39. 4 40. 2  
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สวนท่ี 1 

 1. 2 2. 3 3. 4 4. 3 5. 1  

  

สวนท่ี 2 

 6. 1-2-4 7. 1-2 

  

 

  

 

ปการศึกษา 

ปการศึกษา 


