ชุดที่ 1แนวขอสอบ O-NETวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 1 : ใหวง  ลอมรอบตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกตอง
1. เพราะเหตุใดผิวหนังกําพราบริเวณฝามือและฝาเทาจึงมีความหนามากที่สุด
1. เปนอวัยวะที่ตองใชงานมากที่สุด
2.
ปองกันไมใหกระดูกออนแตก
3.
เปนที่ยึดเกาะของเนื้อเยื่อตางๆ
4.
ปองกันการถูกกระแทก
2. ขอใดไมใชวิธีปฏิบัติตนที่ถูกตองหลังจากการตากฝน
1.
เมื่อตากฝนแลวควรรีบทําความสะอาดเทาทันที
2.
เมื่ออาบน้ําแลวควรโรยแปงฝุนเพื่อลดความชื้น
3.
เมื่อตากฝนแลวไมควรรีบอาบน้ําทันที
4.
ควรรีบถอดเสื้อผาทันทีเมื่อกลับถึงที่พัก
3. การออกกําลังกายในขอใดกอใหเกิดอันตรายตอกระดูกนอยที่สุด
1.
ยกน้าํ หนัก
2.
ยิมนาสติก
3.
เตนแอโรบิก
4.
บารเดี่ยวตางระดับ
4. การเสริมสรางระบบกระดูกดวยวิธีใดที่มีสวนชวยใหระบบกระดูกมีความแข็งแรง
1.
การอยูในที่รมเปนประจํา
2.
การทานปลาเล็กปลานอย
3.
การยกของหนักๆ
4.
การเลนโลดโผน
5. กลามเนื้อมีหนาที่และการทํางานคลายกระดูกในเรื่องใด
1.
การทํางานของกลามเนื้อและกระดูกสามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอกเทานั้น
2.
มีสว นชวยในการเคลือ่ นไหวอวัยวะตางๆ ในรางกาย
3.
สามารถผลิตความเย็นใหแกรางกายได
4.
รักษาอุณหภูมิของรางกาย
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6. ขอใดคือการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด
1.
งดอาหารบางมื้อ
2.
เคีย้ วอาหารใหละเอียด
3.
รับประทานอาหารจุกจิก
4. เลือกรับประทานอาหารแตที่ตนเองชอบ
7. การดูแลสุขภาพตนเองดวยวิธใี ดเหมาะสมทีส่ ดุ
1.
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและหลากหลาย เสริมดวยผักและผลไมทุกมื้อ
2.
การละเลยในการไมตรวจสุขภาพประจําป เพราะคิดวารางกายแข็งแรงดีอยู
3.
การนอนหลับกลางวัน เพือ่ ทดแทนการนอนหลับในเวลากลางคืน
4.
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในชวงเชา ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง
8. ขอใดสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเองไดอยางถูกตอง
1. ไมจําเปนตองดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพราะทุกคนมีหนาที่ตองดูแลสุขภาพของตน
อยูแลว
2.
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บปวย เราควรเรียกผูอื่นใหมาชวยเหลือกอนเสมอ
3.
สงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณแข็งแรง
4.
ไมสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวของตนทํากิจกรรมนันทนาการรวมกัน
9. ขอใดเปนกระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปญหา
1.
การรูวาตนเองอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
2.
การพิจารณาสุขภาพของตนเองวาแข็งแรงหรือไม
3.
การผอนคลายความเครียดดวยการนวด
4.
การไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา
10. การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวขอใดสําคัญที่สุด
1. การรักษาความสะอาด
2.
การพักผอนนอนหลับ
3.
การรับประทานอาหาร
4.
การปองกันโรค
11. ขอใดไมใชหัวใจสําคัญของลักษณะการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
1.
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
2.
การใหการรักษาพยาบาลอาการเจ็บปวยของประชาชน
3.
ประชาชนไมมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพกับหนวยงาน
4.
ใหการสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
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12. ขอใดคือสภาพปญหาสาธารณสุขที่พบมากในปจจุบัน
1.
โรคติดตอ
2.
โรคไมติดตอ
3.
โรคอุบัตใิ หม
4.
โรคอุบัตซิ ้ํา
13. ขอใดคือความสําคัญของการไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
1.
ทําใหทราบขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
2.
เปนชองทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ
3.
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบั่นทอนสุขภาพ
4.
เปนแหลงสรางรายไดทางดานสุขภาพ
14. การเลือกรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพขอใดไมเหมาะสม
1. เลือกรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธในครอบครัว
2. เลือกรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการการฟนฟูสมรรถภาพ
3. เลือกรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
4. เลือกรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการปองกันโรค
15. ขอมูลขาวสารสุขภาพนั้น มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของเราอยางไร
1.
สามารถตัดสินใจไดวาจะดําเนินชีวิตอยางไรใหมีสุขภาพดี
2.
สามารถวิเคราะหปญหาสุขภาพของตนเองได
3.
สามารถประเมินสุขภาพของตนเองได
4.
สามารถสํารวจสุขภาพของตนเองได
16. หากตองการทราบขอมูลขาวสารเรื่อง การปองกันโรคไขเลือดออก ควรแสวงหาขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพ จากแหลงปฐมภูมิใด
1.
วารสาร นิตยสาร หรือบทความ
2.
นิทรรศการของหนวยงานเอกชน
3.
เจาหนาที่สาธารณสุข
4.
สารคดีทางสุขภาพ
17. ขอมูลขาวสารสุขภาพจากแหลงปฐมภูมิและแหลงทุติยภูมิมีความแตกตางกันในสวนใด
1.
ความถูกตองของขอมูล
2.
การเผยแพรของขอมูล
3.
การไดมาของขอมูล
4.
คุณภาพของขอมูล
3

18. ขอใดไมใชลักษณะของขอมูลขาวสารที่ดี
1.
มีความถูกตองของขอมูล
2.
ทันตอความตองการของผูใช
3.
ขาดความสมบูรณของเนื้อหา
4.
ตรงกับความตองการของผูใช
19. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิง
1. การแสดงความรูสึกอยางเปดเผยตรงไปตรงมา
2. ความอยากเปนที่ยอมรับของเพื่อนและกลุม
3. น้ําหนักและสวนสูงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
4. มีความคิดและมีเหตุผลที่เหมือนผูใหญ
20. วัยรุนที่ขาดความรูเรื่องเพศที่เหมาะสม และขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง อาจสงผลใหเกิด
ปญหาเรื่องเพศ และปญหาทางสังคมดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด
1. ปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
2. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. การขาดเพื่อนตางเพศ
4. การถูกลอลวง ขมขื่น
21. การสําเร็จความใครดวยตนเองเปนการกระทําที่ผิดหรือไม เพราะเหตุใด
1. ผิด เพราะไมรูจักยับยั้งอารมณทางเพศ
2. ผิด เพราะเปนการกระทําที่นารังเกียจของบุคคล
3. ไมผิดเพราะเปนการระบายความตึงเครียดทางอารมณ
4. ไมผิด เพราะเปนการกระทํากับตนเองมิไดกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น
22. ปจจัยใดไมมีสวนเกี่ยวของที่อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมทางเพศที่เกิดจากตนเองของวัยรุน
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมของวัยรุน
2. การเลือกรับสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ และอินเทอรเน็ต เปนตน
3. การไมยึดคุณธรรมจริยธรรม ไมรูจักแยกแยะความดี ความชั่ว
4. การขาดการนับถือตนเอง เนื่องจากชอบเลียนแบบผูอื่น
23. การมีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียวของวัยรุนอาจสงผลใหตั้งครรภไดหรือไม เพราะเหตุใด
1. ได เพราะมีการหลั่งน้ําอสุจิ
2. ได เพราะทั้งคูมีวุฒิภาวะทางเพศแลว
3. ไมได เพราะวันนั้นไขอาจจะยังไมตก
4. ไมได เพราะมีการนับระยะปลอดภัยไวแลว
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24.
1.
2.
3.
4.
25.
1.
2.
3.
4.
26.
1.
2.
3.
4.
27.

28.
1.
2.
3.
4.
29.

ขอใดคือสิ่งที่ควรทําเปนอันดับแรกเมื่อถูกลวงละเมิดทางเพศ
เดินหนีใหเร็วที่สุด
ตอวาดวยถอยคําที่รุนแรง
ตั้งสติและตั้งใจปฏิเสธอยางจริงจัง
พูดปฏิเสธดวยน้ําเสียงและทาทางที่จริงจัง
ขอใดไมใชอิทธิพลของครอบครัวที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางเพศของวัยรุน
ความศรัทธาในศาสนา
ความสัมพันธในครอบครัว
การจับกลุมกันกับเพื่อนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ
การปลูกฝงเจตคติที่ดีในเรื่องบทบาทของชายหญิง
ขอใดคือลักษณะของครอบครัวที่ไมเปนประชาธิปไตย
สรางระเบียบของครอบครัวรวมกัน
สมาชิกทุกคนรวมกันแกไขปญหา
ผูนําครอบครัวเปนผูออกคําสั่ง
ฟงความคิดเห็นของสมาชิก
วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่วัยรุนในสังคมไทยไมควรนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
1. สนิทสนมกับเพื่อนตางเพศ
2. การกอดจูบในที่สาธารณะ
3. การคบเพื่อนตางเพศ
4. การเที่ยวกลางคืน
ขอใดคือแนวทางปองกันความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
ดูสื่อยั่วยุอารมณทางเพศ
เที่ยวแหลงสถานบันเทิงตางๆ
ทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
สนิทสนมกับเพศตรงขามจนเกินงาม
ควรปลูกฝงคานิยมทางเพศของวัยรุนในเรื่องใดมากที่สุด
1. คานิยมการแสดงออกทางเพศอยางเปดเผย
2. คานิยมในเรื่องการจัดการอารมณทางเพศ
3. คานิยมในเรื่องความรับผิดชอบ
4. คานิยมรักนวลสงวนตัว
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30. อิทธิพลใดมีผลตอคานิยมทางเพศของวัยรุนมากที่สุด
1. ศาสนา
2. ครอบครัว
3. บุคลิกภาพ
4. บรรทัดฐานทางสังคม
31. ขอใดเปนการแสดงออกที่ไมเหมาะสมของฝายหญิง ที่แสดงตอเพื่อนชาย
1.
ยิ้มและกลาวทักทาย
2.
ใหเพื่อนชายถูกเนื้อตองตัว
3.
รับประทานอาหารดวยกัน
4.
ซื้อขนมมาฝากเพื่อเปนการขอบคุณ
32. ขอใดไมใชการปฏิบัติตนตามคานิยมทางเพศที่เหมาะสม
1. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
2. ฝายชายและฝายหญิงควรใหเกียรติซึ่งกันและกัน
3. การแตงกายใหถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับวัย
4. การหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป
33. การปฏิบัติในขอใดสอดคลองกับคานิยมรักนวลสงวนตัว
1.
ไมไปไหนกับเพื่อนตางเพศ
2.
ไมสมาคมกับเพื่อนตางเพศ
3.
ไมใหเพื่อนตางเพศชวยเหลือ
4.
ไมอยูในที่ลับตากับเพื่อนตางเพศ
34. ในการทํางานรวมกันกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ขอใดคือปจจัยที่สําคัญที่สุด
1. การมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน
2.
ความอดทนตอเพื่อนรวมงาน
3.
การเสียสละตอเพื่อนรวมงาน
4.
การมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
35. บุคคลในขอใดสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
1.
บุคคลที่แยกตัวจากสังคม
2.
บุคคลที่ไมรับฟงเหตุผล
3.
บุคคลที่มีภาวะซึมเศรา
4.
บุคคลที่พูดจาสุภาพ
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36. เพราะเหตุใด มนุษยจึงตองมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
1.
มนุษยอยูรวมกันในสังคม
2.
เพื่อใหมีเพื่อนที่หลากหลาย
3.
มนุษยมีการแกงแยง แขงขันกัน
4.
เพื่อผลประโยชนในหนาที่การงาน
37. หากเพื่อนของนักเรียนพูดถึงเรื่องราวที่ไมดีของบุคคลที่3 ใหนักเรียนฟง ซึ่งเปนบุคคลที่นักเรียน
รูจักและคุนเคย นักเรียนควรทําอยางไร
1.
ไมแสดงความคิดเห็น และพยายามเปลีย่ นหัวขอสนทนา
2.
พิจารณาวาถาเปนความจริงควรบอกใหผูนั้นแกไข
3.
พยายามชักชวนใหเพื่อนพูดขยายความมากขึ้น
4.
แนะนําเพื่อนวาไมควรพูดใหผูอื่นเสียหาย
38. การปรับตัวใหเขากับผูอื่นควรยึดหลักการใด
1.
การทําความดี
2.
ยึดหลักการและเหตุผล
3.
ยอมรับสภาพ
4.
แกไขขอบกพรอง
39. ขอใดไมใชการปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม
1.
ทําความรูจักและทักทาย
2.
ชวนไปกินขาวดวยกัน
3.
ถามเรื่องครอบครัว
4.
ขอเบอรโทรศัพท
40. สิ่งใดจะชวยลดความขัดแยงในสังคมไดมากที่สุด
1.
การพูดแตสิ่งดีไมขัดแยง
2.
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3.
การใหมากกวาการรับจากผูอื่น
4.
การใหอภัยและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น
41. การเลี้ยงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
1. รักวัวใหผูก รักลูกใหตี
2.
เห็นชางขี้ ขี้ตามชาง
3.
วัวหายลอมคอก
4.
พอแมรังแกลูก
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42.
1.
2.
3.
4.
43.
1.
2.
3.
4.
44.
1.
2.
3.
4.
45.

3.
4.
46.
1.
2.
3.
4.
47.
1.
2.
3.
4.

ขอใดไมใชผลกระทบที่เกิดจากการใชยาลดความอวน
มีรูปรางที่สวยงามอยูในเกณฑมาตรฐาน
มีอารมณหงุดหงิดงาย นอนไมหลับ
เมื่อหยุดยาแลว น้ําหนักจะเพิ่มขึ้น
สามารถเกิดการเสพติดยาได
เพราะเหตุใดวัยรุนจึงติดสารเสพติดไดงายที่สุด
ความอยากรูอยากลอง
ความเจ็บปวยทางกาย
การใชยาในทางที่ผิด
การมีฐานะยากจน
การเสพสารเสพติด จะสงผลเสียตอตนเองในเรื่องใดมากที่สุด
ชื่อเสียง
สุขภาพ
ทรัพยสิน
เศรษฐกิจ
ขอใดเปนหนาที่ของพอแมที่สําคัญที่สุดในการปองกันไมใหลูกติดสารเสพติด
1. ขยันทํางานหาเงินเลี้ยงดูลูก
2. ดูแลเอาใจใสเลี้ยงดูลูกดวยเงิน
จัดสภาพแวดลอมของบานใหนา อยู
ใหความรูเรื่องของโทษและอันตรายจากการติดสารเสพติด
ขอใดไมใชขั้นตอนการบําบัดรักษาในการฟนฟูสมรรถภาพ
การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและพฤติกรรม
การใชกิจกรรมตางๆ ในการบําบัดรักษา
การดําเนินการใหยาชนิดอืน่ ทดแทน
การปรับสภาพรางกายและจิตใจ
ขอใดคือวิธีการชวยเหลือผูติดสารเสพติดใหแกสมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสม
ไมพูดคุยกับผูปวย
หามผูปวยออกจากบาน
หามผูปวยเสพสารเสพติดโดยเด็ดขาด
ยอมรับและใหกําลังใจผูปวยในการเลิกเสพสารเสพติด
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48. ขอใดคือวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่ดีที่สุด
1.
พูดคุยกับกลุมผูใชสารเสพติด
2.
ปรึกษาเพือ่ นเสมอเมือ่ มีปญ
 หา
3.
แนะนําเพื่อนใหเลิกเสพสารเสพติด
4.
เปนผูรับฝาก หรือนําสงสารเสพติด
49. สาเหตุใดที่วัยรุนมักจะถูกทํารายรางกายซึ่งเปนปญหาที่พบมากที่สุดในปจจุบัน
1. ผูใหญโกรธแลวมาระบายอารมณ
2.
เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเอง
3.
ผูใหญไมดูแลเอาใจใส
4.
ขาดความมั่นใจ
50. สาเหตุใดที่กอใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรงระหวางพอแมกับลูก อันเนื่องมาจากการที่พอแม
ปรับตัวไมทันกับการเจริญเติบโตของลูก
1.
การเรียน
2.
จูจี้ ขี้บน
3.
การคบเพื่อน
4.
ชองวางระหวางวัย
51. ระดับความรุนแรงในครอบครัว ขอใดที่มีความรุนแรงมากที่สุด
1.
การทํารายทางเพศ
2.
การดาทอ การกักขัง
3.
การทะเลาะโตเถียงกัน
4.
การทํารายรางกายจนเสียชีวิต
52. แนวทางปองกันการใชความรุนแรงขอใดเหมาะสมที่สุด
1.
ทําใจใหสงบ
2.
ตอตานคานิยมที่ผิดๆ
3.
เกลียดชังการใชความรุนแรง
4.
จัดการกับอารมณและความเครียดกอน
53. ขอใดไมใชหลักปฏิบัติในการชวยฟนคืนชีพ
1.
กดหนาอกใหมีจังหวะเร็วและแรงเพื่อใหผูปวยฟนเร็วขึ้น
2.
ระหวางอยูในรถพยาบาลอยาหยุดการปฏิบัติการชวยชีวิต
3.
ผูปวยที่มีการอุดกั้นทางเดินลมหายใจไมควรเปาลมเขาปากผูปวย
4.
ถาไดยนิ เสียงเหมือนกระดูกแตกหรือหักตองหยุดการกดหนาอกทันที
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54.
1.
2.
3.
4.
55.
1.
2.
3.
4.
56.
1.
2.
3.
4.
57.
1.
2.
3.
4.
58.
1.
2.
3.
4.
59.
1.
2.
3.
4.

การเคลื่อนยายผูปวยดวยวิธีอุมทาบและกอดหลัง สามารถใชกับผูบาดเจ็บลักษณะใด
เปนลม
เปนลมชัก
เทาแพลงหรือขอเทาเคล็ด
กระดูกตนคอเคลือ่ น หมดสติ
เหตุการณใดตอไปนี้ ที่นักเรียนตองโทรแจงเหตุเพื่อขอความชวยเหลือจากระบบการแพทยฉุกเฉิน
ผูปวยทางเดินหายใจอุดตัน หายใจติดขัด
ผูปวยมะเร็ง รับประทานอาหารไมได
ผูปวยเบาหวาน ปสสาวะบอย
ผูปวยเปนไขหวัด มีไข
ขอใดเปนวิธีการดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบหายใจไดดีที่สุด
รับประทานอาหารที่มีประโยชน
อยูในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์
ทําจิตใจใหราเริงแจมใส
พักผอนใหเพียงพอ
โรคของระบบการหายใจในขอใด เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไมบริสุทธิ์เขาสูรางกายเปนเวลานาน
โรคหอบหืด
โรควัณโรค
โรคริดสีดวงจมูก
โรคถุงลมโปงผอง
ขอใดคือการดูแลสุขภาพแบบองครวม
การดูแลสุขภาพทางกายของบุคคล
การดูแลสุขภาพของบุคคลในทุกมิติ
การดูแลอนามัยสวนบุคคลและสิง่ แวดลอม
การดูแลอนามัยสวนบุคคลและการดําเนินชีวติ ประจําวัน
เพราะเหตุใดเพื่อนจึงมีบทบาทสําคัญตอปญหาความขัดแยงเรื่องเพศของวัยรุน
ไมมีใครดูแลวัยรุนไดดีเทาเพื่อน
เปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุขกันมานาน
เพื่อนเปนที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของวัยรุน
วัยรุนใหความสนใจเพื่อนมากกวาบุคคลอื่น
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60. คําตอบขอใดเปนการใชทักษะการตอรอง
1. “ลดราคาลงไดอีกไหม”
2. “มี 99 บาท แลกใบละรอยไดไหม”
3. “เสื้อตัวนี้ใหญเกินไปขอตัวเล็กลงหนอย”
4. “ไปดูหนังดวยก็ได แตตอ งไปหลายๆ คนนะ”
61. หากนักเรียนผิดหวังในความรัก และกําลังจะสอบในสัปดาหหนา สิ่งแรกที่นักเรียนพึงปฏิบัติคือขอใด
1.
ยอมรับวาความรักในวัยนี้ไมมีความแนนอน เตรียมใจไวบางแลว
2.
ตองพูดกันใหเขาใจกอน เพื่อใหแนใจวาจะเลิกรากันแนนอน
3.
ยอมรับความจริง แลวหันมาทุมเทใหกับการสอบโดยเร็ว
4.
ทุกอยางเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก ขอเวลาตั้งสติกอน
62. สาเหตุสําคัญในการรักษาคุมครองสิทธิของผูบริโภคคือขอใด
1.
ทวงสิทธิของตน
2.
ใหรูวาเรามีสิทธิในการบริโภค
3.
ใหเจาของธุรกิจเกิดความยําเกรง
4.
ใหเกิดความเปนธรรมในสังคมระหวางเจาของธุรกิจกับผูบริโภค
63. ผูโดยสารไดรับบริการรถโดยสารประจําทางอยางปลอดภัยตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคฯ
ถือเปนสิทธิของผูบริโภคขอใด
1.
สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชบริการ
2.
สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา
3.
สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกใชบริการ
4.
สิทธิที่จะไดรับรูขาวสาร
64. บุคคลหนึ่งซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารและมีการระบุไวที่หนาหอวาบรรจุ 100 ใบเมือ่ เปดออกนับ
พบวามีเพียง 65 ใบ กรณีนี้บุคคลดังกลาวถูกละเมิดสิทธิหรือไมเพราะเหตุใด
1.
ไมถูกละเมิดสิทธิ เพราะอาจเกิดจากความผิดพลาดในการบรรจุหีบหอ
2.
ถูกละเมิดสิทธิ เพราะปริมาณสินคาไมตรงกับจํานวนที่ระบุไว
3.
ไมถูกละเมิดสิทธิ เพราะไมสามารถหาหลักฐานยืนยันได
4.
ถูกละเมิดสิทธิ เพราะสมศรีไมไดสินคาตามความพอใจ
65. การตรวจหาโรคเบาหวานนัน้ แพทยนยิ มตรวจวินจิ ฉัยจากสิง่ ใด
1.
เลือด
2.
ปสสาวะ
3.
อุจจาระ
4.
น้ําเหลือง
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66. การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหแข็งแรงอยูเสมอสัมพันธกับขอความใด
1.
การมีน้ําใจเปนนักกีฬา
2.
การมีครอบครัวที่อบอุน
3.
การมีภูมคิ ุมกันในตัวที่ดี
4.
การเปนที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น
ตอนที่ 2 : ใหตอบคําถามตอไปนี้
1. หากนักเรียนตองการมีผิวพรรณที่สดใส เปลงปลั่ง นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอยางไรบาง
2. วัยของนักเรียน ควรเลือกทานอาหารชนิดใดเปนลําดับแรก ที่จะสงผลใหรางกายไดนําพลังงานไปใช
ไดอยางเต็มที่
3. พอแมควรอบรมเลี้ยงดูลูกอยางไร เพื่อใหลูกมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
4. นักเรียนคิดวาปจจุบันมีการนําเครือขายทางสังคมตางๆ มาใชอยางเหมาะสมหรือไม และมีการนํามาใช
อยางไร จงยกตัวอยาง
5. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมทองถิ่นของแตละชุมชนนั้นจึงมีคานิยมทางเพศที่ไมเหมือนกัน
6. บุคลิกภาพมีความสําคัญอยางไรกับตัวเรา
7. วัยรุนที่เขากับเพื่อนไมได สงผลใหวัยรุนขาดพัฒนาการทางดานสังคม กอใหเกิดผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตในอนาคต นักเรียนคิดวาเกิดมาจากสาเหตุใด
8. หากเพื่อนของนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงกับสมาชิกในกลุมของตนเอง นักเรียนคิดวา
พฤติกรรมดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางไรบาง
9. การสื่อสารที่ดีมีสวนเกี่ยวของกับการลดและแกปญหาความขัดแยงอยางไร
10. คํากลาวที่วา “วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ” หมายความวาอยางไร
11. นักเรียนคิดวา อาหารเสริมเปนยาชนิดหนึ่งที่ใชในการบําบัดรักษาโรคไดหรือไม เพราะเหตุใด
12. การลืมทานยามื้อหนึ่งแลวรวบยอดเพื่อทานยาในมื้อถัดไป นักเรียนคิดวาถูกตองหรือไม อยางไร
13. หากนักเรียนสงสัยวาเกิดการแพยา นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไร
14. นักเรียนคิดวา การแพรระบาดสารเสพติดเขาสูประเทศไทย มีการแพรระบาดเขามาในรูปแบบใด
15. ครอบครัวที่ขาดความอบอุน สงผลใหลูกติดสารเสพติดไดหรือไม เพราะเหตุใด
16. นักเรียนคิดวาสถาบันทางการศึกษาจะมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดไดอยางไร
บาง
17. จากสถานการณสารเสพติดในปจจุบัน นักเรียนคิดวา ควรมีมาตรการใดที่จะชวยปองกันการแพรระบาด
ของสารเสพติด ไดดีที่สุด
18. นักเรียนจะมีสวนรวมในชุมชนอยางไร เพื่อไมใหสารเสพติดแพรระบาดในชุมชน
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19. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนกิจกรรมที่สามารถปองกันปญหาการใชสารเสพติด
ในชุมชนไดหรือไม เพราะเหตุใด
20. เพราะเหตุใดปญหาสารเสพติดในปจจุบันจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งๆ ที่มีการปองกัน ปราบปราม
และมีกฎหมายลงโทษอยางรุนแรง
21. บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีความเสี่ยงตอการติดสารระเหยมากที่สุด
22. การครอบครอง การใช และการจําหนายสารเสพติดกอใหเกิดผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคมอยางไร
23. นักเรียนคิดวา ปญหาความรุนแรงที่พบไดบอยที่สุดสวนใหญแลวเกิดมาจากสาเหตุใด เพราะอะไร
24. ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวอยางไร
25. พอแมควรอบรมเลี้ยงดูลูกอยางไร เพื่อไมใหลูกมีพฤติกรรมการใชความรุนแรง
26. ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีสวนชวยในการปองกันความรุนแรงในครอบครัวไดอยางไร
27. เพราะเหตุใดการปองกันปญหาการใชความรุนแรงจึงควรปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก
28. หากนักเรียนถูกมีดบาดที่นิ้ว แลวพบวามีเลือดไหลแคเพียงเล็กนอย นักเรียนจะมีวิธีการหามเลือดได
อยางไร
29. การตกเลือดที่ออกมาจากหลอดเลือดแดง นักเรียนคิดวาสงผลใหเกิดอันตรายรายแรงหรือไม อยางไร
30. การปฐมพยาบาลและการหามเลือดมีประโยชนอยางไรตอผูปวย
31. เพราะเหตุใดคนสวนใหญจึงมักตรวจสุขภาพเมื่อพบวาสุขภาพของตนเองเกิดการเจ็บปวย
32. เมื่ออยูในสถานการณที่อาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธ ควรมีหลักการในการตอรองอยางไรบาง
33. เพราะเหตุใดผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก จึงไมควรรับประทานอาหารที่มีสีดําและสีแดง
34. เชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่สงผลใหเกิดโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (A/H1N1) 2009 นอกเหนือจากการ
ติดตอจากการไอ จาม ใสโดยตรงแลว ยังสามารถรับเชื้อโรคไดจากแหลงใดอื่นอีก
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชาสุขศึกษา 2552

ปการศึกษา

สวนที่ 1: แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน
50 ขอ : ขอละ 1 คะแนน
1. อาการเยื่อหุมสมองอักเสบสวนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคตอไปนี้ ยกเวนขอใด
1.
โรคคางทูม
2. โรคปอดบวม
3. โรคอีสุกอีใส
4. โรคหัด
2. หูนาํ้ หนวกเกิดจากการติดเชือ้ อะไร
1. เชือ้ รา
2. เชื้อไวรัส
3. เชื้อแบคทีเรีย
4. เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
3. ขอใดเปนประโยชนของการรูจักตนเองและการยอมรับผูอื่น
1. ทําใหมสี มาธิเรียนไดคะแนนดี
2. ทําใหเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
3. ทําใหคบเพื่อนตางเพศไดโดยไมมีปญหา
4. ทําใหรูจักใชความรูความสามารถของตนเองใหเปนประโยชน
4. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อใหมีสุขภาพดีดวยการรับประทานอาหารครบทุกหมู และออกกําลังกาย
ดวยการเดิน ขอใดจะไดประโยชนมากที่สุด
1. กระดูกยาวขึ้น
2. กระดูกแข็งแรงขึ้น
3. กลามเนื้อโตขึ้น
4. เอ็น และขอตอแข็งแรงขึ้น
5. เมื่อถูกลวงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเปนอันดับแรก
1. เพื่อนสนิท
2. ครูประจําชั้น
3. อาจารยแนะแนว
4. ผูปกครอง
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6. ลักษณะใดที่บุคคลตองการคบเปนเพื่อนมากที่สุด
1. ยิ้มแยมแจมใส
2. เอื้อเฟอเผื่อแผ
3. เอาใจเขามาใสใจเรา
4. พูดจาไพเราะ
7. ขอใดเปนคานิยม ที่ดีในเรือ่ งเพศ
1. ไมชิงสุกกอนหาม
2. มีคนรักหลายคน เปนคนมีเสนห
3. การถูกเนื้อตองตัวระหวางชายและหญิงเปนเรื่องธรรมดา
4. ควรทดลองอยูรวมกันกอนแตงงาน
8. ขอใด ไมใชวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
1. การดูแลบานเปนหนาที่ของสามีและภรรยา
2. ผูชายที่แตงงานแลวตองซื่อสัตยตอภรรยา
3. เปนหญิงตองรักนวลสงวนตัว
4. สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง
9. ขอใดเปนสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด
1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงขาม
2. การแตงกายยั่วยุใหเกิดอารมณทางเพศ
3. ดื่มของมึนเมา
4. การดูสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ
10. ขอใด ไมใชคุณสมบัติของกลามเนื้อ
1. มีการตอบสนองตอสิ่งเรา
2. มีความสามารถยืดตัวและหดตัวได
3. มีจํานวนเสนใยคงที่
4. ทําหนาที่ยึดโครงรางของรางกาย
11. นักวิ่งระยะสั้น ทําการฝกซอมทุกวัน รางกายจะพัฒนาเสนใยกลามเนื้อสีใด มากที่สุด
1. สีขาว
2. สีแดง
3. สีชมพู
4. สีเหลือง
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12. ในขณะเลนกีฬา นักกีฬาใชกลามเนื้อชนิดใดมากที่สุด
1. กลามเนื้อเรียบ
2. กลามเนื้อลาย
3. กลามเนื้อหัวใจ
4. กลามเนือ้ แดง
13. นักกีฬาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit-up) เปนประจําจะชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของกลามเนื้อ
สวนใด
1. กลามเนื้อตนขา
2. กลามเนื้อหลัง
3. กลามเนื้อคอ
4. กลามเนื้อหนาทอง
14. ในการสรางสมรรถภาพทางกายที่ดี นักเรียนจะตองปฏิบัติตนอยางไร
1. รับประทานผักผลไมมากๆ
2. รับประทานเนื้อสัตวมากๆ
3. ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน
4. พักผอนใหเพียงพอ
15. อัตราการเตนของหัวใจขณะพักของนักกีฬาวิ่งระยะไกล ควรเปนขอใด
1. 50-60 ครั้งตอนาที
2. 60-70 ครั้งตอนาที
3. 70-80 ครั้งตอนาที
4. 80-90 ครั้งตอนาที
16. ศิลปะการปองกันตัวชนิดใดที่มีปรัชญาปองกันตัวเมื่อถูกกระทํากอน
1. ยูโด
2. ไอคิโด
3. เทควันโด
4. มวย
17. กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแขงขันแตกตางจากกีฬาอื่น
1. แบดมินตัน
2. วอลเลยบอล
3. เทนนิส
4. เทเบิลเทนนิส
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18. การแขงขันกีฬายิมนาสติก ประเภทฟลอรเอ็กเซอรไซส ประเภทชายและหญิงมีความแตกตางในขอใด
1. ชายใชเวลาแสดงนอยกวาหญิง มีดนตรีประกอบ
2. ชายใชเวลาแสดงนอยกวาหญิง ไมมีดนตรีประกอบ
3. หญิงใชเวลาแสดงนอยกวาชาย มีดนตรีประกอบ
4. หญิงใชเวลาแสดงนอยกวาชาย ไมมีดนตรีประกอบ
19. การแขงขันกีฬาเทนนิส เมื่อตองแขงขันกันในระบบไทเบรก ( Tie Break) คะแนนในขอใดมีผลแพชนะ
1. 7
:6
2. 6 : 4
3. 9 : 8
4. 8 : 6
20. การแสดงกระบี่กระบองมีลําดับขั้นตอนอยางไร
1. การขึ้นพรหม การถวายบังคม การรํา การเดินแปลง การตี
2. การถวายบังคม การขึ้นพรหม การรํา การเดินแปลง การตี
3. การขึ้นพรหม การรํา การถวายบังคม การเดินแปลง การตี
4. การถวายบังคม การรํา การขึ้นพรหม การเดินแปลง การตี
21. ในการเลนกีฬาวอลเลยบอล ขอใดปฏิบัติไมถูกตอง
1. ผูเลนในทีมถูกลูกบอลได 3 ครั้ง
2. ผูเลนคนหนึ่งถูกลูกบอลได 2 ครั้ง ติดตอกันไมได
3. สงลูกเริ่มเลนถูกตาขายลงในแดนดีใหเลนตอไป
4. ผูเลนในทีมถูกลูกตบใสศีรษะ ทีมนั้นสามารถเลนลูกไดอีก 3 ครั้ง
22. สมใจแขงขันเซปกตะกรอรายการหนึ่ง ผูตัดสิน ขานลูกออก คูแขงขันไมเห็นดวยกับการขาน
ของผูตัดสินสมใจเห็นวาลูกนั้นดี สมใจควรปฏิบัติอยางไร
1. ไมแสดงความคิดเห็น
2. บอก คูแขงขันวาลูกออก
3. บอก ผูตัดสินวาลูกออก
4. บอก ผูตัดสินวาลูกดี
23. ในการเปนผูชมกีฬายิมนาสติกที่ดี ขอใด ไมควรปฏิบัติมากที่สุด
1. ไปถึงสนามหลังการแขงขัน
2. ลุกเดินไป-มาในขณะมีการแขงขัน
3. นําอาหาร และเครื่องดื่ม เขาไปในบริเวณนั่งชม
4. ปรบมือแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่กําลังแสดง
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24. ขอใดเปนสิทธิในการปฏิบัติงานของลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
1. ลูกจางที่ทํางานลวงเวลาตองมีเวลาพักจากกงานปกติไมนอยกวา 20 นาที
2. ลูกจางตองมีเวลาพักจากการทํางานปกติไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน
3. ลูกจางที่ทํางานซึ่งมีความเสี่ยงสูงใหมีเวลาทํางานปกติวันละ 6 ชั่วโมง
4. ลูกจางตองมีวันหยุดประจําสัปดาหอยางนอย 2 วัน
25. ขอใดเปนการปองกันปญหามลพิษทางขยะที่ดีที่สุด
1. มีการกําจัดขยะโดยการฝงกลบ
2. จัดการแยกขยะกอนนําไปทําลาย
3. สรางโรงงานเผาขยะที่มีประสิทธิภาพ
4. ทุกคนชวยกันลดการใชพลาสติก
26. ขอใดจัดเปนโรคติดตออันตรายระหวางประเทศที่พบการระบาดขึ้นอีกหลังจากหยุดการระบาด
ไประยะหนึ่ง
1. ไขหวัดนก
2. ไขทรพิษ
3. โรคซารส
4. กาฬโรคปอด
27. ขอใดเปนอาการที่บงบอกวานักเรียนกําลังประสบปญหาความเครียด
1. เหงือ่ ออกมาก หัวใจเตนเร็ว หายใจหอบ
2. นอนกัดฟน ไมมีสมาธิ เบื่ออาหาร
3. ทองเสีย ปวดเมื่อยเนื้อตัว มือสั่น
4. นอนกรน ใจสั่น เหนื่อยงาย
28. ขอใดจัดวาเปนกิจกรรมนันทนาการ
1. วาดรูปยามวางไวขาย
2. ออกกําลังกายเพื่อลดความอวน
3. ไปดูการแขงขันฟุตบอลหลังเลิกเรียน
4. ฝกหัดวายน้ําเพื่อตองการไปเที่ยวชายทะเล
29. ปจจัยที่สําคัญที่สุดของการมีภูมิตานทานโรคของรางกาย
1. ยีน
2. อาหาร
3. การพักผอน
4. การออกกําลังกาย
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30. ขอใดเปนองคประกอบของรางกาย ( Body composition)ที่มีมากที่สุด
1. น้ําในรางกาย
2. กลามเนื้อ
3. ไขมัน
4. กระดูก
31. หากมีผูมาขอคําแนะนําเรื่องวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกตอง นักเรียนจะแนะนําอยางไร
1. เลือกหมวกที่มีสีสดใส มีสายรัดใตคาง
2. เลือกหมวกที่มีน้ําหนักเบา ขนาดใหญกวาศีรษะเล็กนอย
3. เลือกหมวกที่มีกระจกกันลมดานหนา มีที่ระบายอากาศ
4. เลือกหมวกทีด่ า นในบุดว ยโฟมอยางดี มีลวดลายเห็นชัด
32. เหตุใดการใชกระบวนการทางประชาสังคมจึงทําใหชุมชนเขมแข็ง
1. เพราะชาวบานสวนใหญสามารถสรางวิธีการพึ่งพาตนเอง
2. เพราะคนในหมูบานจํานวนมากรวมกลุมกันทํางานใหชุมชน
3. เพราะเจาหนาที่มีความมั่นใจในศักยภาพการทํางานของชาวบาน
4. เพราะประชาชนทุกภาคสวนมีความรวมมือกันในการแกปญหาของชุมชน
33. ขอใดเปน “คานิยม” ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรุนแรงในสังคม
1. การใหความสําคัญกับผูที่แสดงความรุนแรงที่เดนชัดในสังคม
2. การเพิกเฉยไมใสใจกับเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
3. การไมใหความสําคัญกับการเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
4. การยอมรับการกระทํารุนแรงของคนดังในสังคม
34. สารเสพติดประเภทใดที่จัดเปนกลุมเดียวกับ “ยาไอซ”
1. กัญชา มอรฟน เฮโรฮีน
2. ยาบา แอลเอสดี แอเฟตามีน
3. โคเคน แอลเอสดี เหลาแหง
4. เอกตาซี ฝน แอเฟตามีน
35. หากนักเรียนชวยคนขึ้นมาจากการจมน้ําสิ่งที่ตองปฏิบัติเปนอันดับแรก คือขอใด
1. เขยาตัวพรอมเรียกผูปวย
2. นําน้ําออกจากปอดของผูปวยใหหมด
3. การปลดสิ่งที่รัดตรึงรางกาย เชน เข็มขัด
4. ตะแคงหนาใกลจมูกผูปวยเพื่อสังเกตการหายใจ
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จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 36-40
นิดเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนคนสวย มีเพื่อนชายมาชอบเธอหลายคน เธอมักไมปฏิเสธเมื่อมี
เพื่อนชายชวนไปเที่ยวกลางคืน ในที่สุดเธอมีความสัมพันธทางเพศกับเพื่อนชายจนมีอาการแพทอง ดวย
ความกลุมใจนิดจึงนําเรื่องไปปรึกษาเพื่อนชาย ซึ่งเพื่อชายแนะนําใหไปทําแทง ผลสุดทายนิดไปทําแทงแต
ตองเสียชีวิตดวยอาการตกเลือด
36. ขอใดเปนเหตุผลของการที่นิดมีเพื่อนชายชอบหลายคน
1. นิดเปนคนสวย
2. มีมนุษยสัมพันธดี
3. ชอบเที่ยวกลางคืน
4. ไมปฏิเสธคําขอของเพื่อนชาย
37. ขอใดเปนอันตรายที่ เกิดขึ้นบอยจากการเที่ยวกลางคืนของหญิงสาว
1. ถูกชิงทรัพย
2. ถูกมอมยา
3. ถูกขมขืน
4. ถูกทํารายรางกาย
38. เมื่อเกิดปญหานิดควรปรึกษาใคร
1. เพือ่ นชาย
2. เพื่อนสนิท
3. ครูประจําชั้น
4. ผูปกครอง
39. ขอใดเปนการแกปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนที่ดีที่สุด
1. หยุดเรียนไประยะหนึ่งเพื่อคลอดลูก
2. ทําแทงเพราะไมสามารถเลี้ยงดูได
3. ลาออกจากโรงเรียนแลวหางานทําเพื่อเลี้ยงลูก
4. แจงความเพื่อหาผูรับผิดชอบ
40. ขอใดเปนสิ่งที่นิดควรปฏิบัติมากที่สุดเพื่อไมใหเหตุการณนี้เกิดขึ้น
1. รักนวลสงวนตัว
2. ไมมีความสัมพันธทางเพศกอนวัยอันควร
3. ตั้งใจเรียน
4. ไมชิงสุกกอนหาม
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จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 41-45
นพวรรณ เลิศชีวกานต หรือ “นองนก” เปนนักเทนนิสเยาวชนหญิงอายุ 17 ป จากจังหวัดเชียงใหม เธอ
ประสบความสําเร็จในการเลนกีฬาเทนนิสเปนอยางสูง เมื่อเดือนมิถุนายน ป 2552 ที่ผานมา นองนกได
ตําแหนงชนะเลิศหญิงเดี่ยวและหญิงคูมาครองในการแขงขันเทนนิสเยาวชนวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษ
ความสําเร็จในการแขงขันครั้งนี้ เปนผลมาจากการทํางานอยางหนักของผูฝกสอนชาวอเมริกันชื่อ
ฌักสคริส เขาไดทุมเททั้งกายใจ และเวลาในการฝกสอนใหนองนกไดพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญของ
นักเทนนิสที่ดีทั้งในดานสมรรถภาพทางกาย การแสดงทักษะความสามารถ การควบคุมสภาพจิตใจและ
ความมีน้ําใจนักกีฬา
อยากทราบวาในการฝกซอมหรือแขงขัน นพวรรณ เลิศชีวกานต หรือ “นองนก” ไดแสดงความสามารถ
อยางไรในการเลนเทนนิส
41. นพวรรณตองการฝก 90 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด หลอนจะมีอัตราการเตนของหัวใจเทาใด
1. 183 ครั้งตอนาที
2. 188 ครั้งตอนาที
3. 193 ครั้งตอนาที
4. 198 ครั้งตอนาที
42. สมรรถภาพทางกายดานใดสําคัญมากที่สุดในการกระโดดตบลูกเหนือศีรษะ
1. ความแข็งแรง
2. การทรงตัว
3. พลัง
4. ความออนตัว
43. ในการตีลูกวอลเลยบอล นพวรรณควรตีลูกในอากาศที่ตําแหนงใด
1. ตําแหนงลูกลอยสูงสุด
2. ตําแหนงลูกอยูระดับตาขาย
3. ตําแหนงลูกอยูระดับต่ํากวาตาขาย
4. ตําแหนงลูกอยูหนาตัว
44. ปจจัยของความเครียดขอใด ที่นพวรรณคิดวามีผลกระทบตอการเลนมากที่สุด
1. การตัดสินที่ไมเปนธรรม
2. การประเมินความสามารถโดยบุคคลอื่น
3. ผูฝกสอนเขมงวดเกินไป
4. ความสามารถของการแขงขัน
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45. คุณลักษณะใดของนพวรรณที่ควรแสดงถึงการรูจักแพรูจักชนะ
1. การไมเอารัดเอาเปรียบฝายตรงขาม
2. การกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
3. การไมแสดงทีทาที่ไมพึงประสงค
4. การยอมรับนับถือการตัดสิน
จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 46-50
สงบไปเปนเพื่อนคุณพอที่ไปตรวจรางกายประจําปที่โรงพยาบาลในจังหวัด ผลการตรวจรางกายทั่วไป
คุณพอของสงบอายุ 60 ป มีน้ําหนัก 80 กิโลกรัม สวนสูง 160 เซนติเมตร มีอาการปวดเขาเล็กนอยเวลาเดิน
ผลการตรวจเลือดพบวา ไขมันในเสนเลือดชนิดคลอเรสเตอรอลมีคา 230 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไขมันในเสน
เลือดชนิดไตรกลีเซอรไรดมีคา 120 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร คุณหมอแนะนําใหคุณพอดูแลตนเองในเรื่องการ
รับประทานอาหาร และการออกกําลังกายเปนพิเศษ โดยยังไมตองพึ่งการรับประทานยา และขอใหกลับมา
พบแพทยใหมภายใน 3 เดือน
46. สงบควรจัดอาหารเย็นใหคุณพอแบบใด
1. ขาวกลอง ผักตมน้ําพริกตาแดง ปลาดุกยาง
2. ขาวสวย แกงจืดสาหราย ไขเจียวหอยนางรม
3. ขาวกลอง แกงเขียวหวานไก ละเดาน้ําปลาหวาน
4. ขาวสวย ไขเจียวหอยนางรม ปลาดุกยาง
47. ของหวานและผลไมสําหรับคุณพอควรเปนแบบใด
1. กลวยบวชชี แอปเปล
2. ถั่วเขียวตม แกวมังกร
3. ขนมชั้น ชมพู
4. ถั่วเขียวตม ลําไย
48. สงบจะแนะนําคุณพอใหออกกําลังกายแบบใด
1. ไทเกก โยคะ เตนแอโรบิก
2. โยคะ ยกน้ําหนัก วิ่ง
3. ถีบจักรยาน รําไมพลอง ยกน้ําหนัก
4. โยคะ ถีบจักรยาน ไทเกก
49. คุณพอของสงบมีองคประกอบของรางกายจัดอยูในประเภทใด
1. มีน้ําหนักปกติ
2. มีน้ําหนักเกินเล็กนอย
3. มีน้ําหนักเกินคอนขางมาก
4. มีน้ําหนักเกินมาก
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50. ถาคุณพอของสงบไมดูแลเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย คุณพอจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ชนิดใด
1. เบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด
2. โรคนิว่ ในไต โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ
4. โรคเกาต โรคเบาหวาน
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ชุดที่ 2 ขอสอบ

O-NET วิชา สุขศึกษา

ปการศึกษา

2553

สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
จํานวน
40 ขอ : ขอละ 2.5 คะแนน
1. ธิดามีอาชีพเปนพนักงานขายของหนารานมีอาการของโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ธิดาควรมีวิธีดูแล
ระบบทางเดินปสสาวะที่ถูกตองอยางไร
1. ทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังการขับถาย
2. ถายปสสาวะจนหมด และดืม่ น้าํ วันละ 8-10 แกว
3. ไมกลั้นปสสาวะ และทําความสะอาดอวัยวะเพศหลังการขับถายทุกครั้ง
4. ดื่มน้ําวันละ 8-10 แกว ถายปสสาวะจนหมด และรับประทานยาตามแพทยสั่ง
2. ขอใด ไมใชความสําคัญของฮอรโมนที่มีตอรางกาย
1. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
2. ควบคุมการเผาผลาญพลังงานในรางกาย
3. ควบคุมระดับเลือดในรางกาย
4. ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกาย
3. ถานักเรียนตองการเปนผูมีสุขภาพดี นักเรียนจะวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อสรางเสริมสุขภาพอยางไร
1. ปฏิบัติตามหลักคนไทยไรพุง
2. ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
3. ปฏิบัติตามหลักการออกกําลังกาย
4. ปฏิบัติตามหลักการปองกันโรค
4. วิธีการใดที่ไดผลดีที่สุดในการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมสุขภาพ
1. การใหคํามั่นสัญญา
2. การควบคุมตนเอง
3. การวางกรอบพฤติกรรม
4. การเตือนความจํา
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5. พฤติกรรมของบุคคลใดที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด
1. จุมไปดูหนังกับกองสองตอสอง
2. บอลรูจักกับเอทางอินเทอรเน็ตแลวนัดเจอกัน
3. บอยเจอกับนกที่งานปารตี้แลวไปคางคืนดวยกัน
4. นุนชอบใสเสื้อเกาะอกไปเที่ยวในผับ
6. ปจจัยสําคัญที่สงผลใหวัยรุนนิยมแตงกายใหเปนจุดเดนของตนเองคือ
1. ตองการเลียนแบบดารานักรอง
2. ตองการเลียนแบบคนที่ตนเองชื่นชอบ
3. ตองการเรียกรองความสนใจจากคนรอบขาง
4. ตองการการยอมรับจากเพื่อนฝูงและเพศตรงขาม
7. ขอใดเปนการใชทักษะปฏิเสธที่ ไมเหมาะสม
1. ปฏิเสธดวยคําตอบที่นาเชื่อถือ ทาทีจริงจัง
2. เมื่อถูกรบเรา ใหหลีกเลี่ยงและปฏิเสธดวยถอยคําสุภาพ
3. แสดงพฤติกรรมที่สุภาพในการปฏิเสธควบคูกับคําพูด
4. พูดตัดบท แสดงความไมพอใจ และตอบโตทันที
8. เมื่อแตงงานแลวควรจะคบเพื่อนหรือไม
1. ไมควร เพราะเพื่อนอาจชวนเที่ยวทําใหไมมีเวลาสําหรับครอบครัว
2. ไมควร เพราะเพื่อนอาจรบกวนเรื่องเงินทําใหเกิดปญหาครอบครัว
3. ควร แตตอ งจัดแบงเวลาในการพบปะเพือ่ นและครอบครัวใหพอดี
4. ควร และปฏิบัติตอเพื่อนเหมือนเดิมทุกอยาง
9. ขอใด ไมใชวิธีสรางเสริมความสามัคคีในโรงเรียน
1. มีการอบรมจริยธรรม
2. จัดโครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน
3. ลงโทษผูกระทําความผิดตามระเบียบของโรงเรียน
4. จัดใหมีโครงการคายบําเพ็ญประโยชน
10. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการแขงขันเซปกตะกรอ
1. ผูเลนเปลี่ยนตัวแลวมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวเขาเลนไดอีก
2. ผูโยนลูกเสิรฟมีสิทธิ์เหยียบเสนสงหรือยกเทาได
3. ผูเลนไมมีสิทธิ์ติดตามลูกที่ออกนอกสนามได
4. ผูเสิรฟลูกติดตาขายแลวลงในแดนฝายรับ ถือวาเปนลูกดีใหเลนตอได
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11. ขอใดกลาวถูกตอง
1. รูปรางล่ําเตี้ย เหมาะสําหรับเลนกีฬายกน้ําหนัก มวยปล้ํา
2. รูปรางผอมเล็ก เหมาะสําหรับเลนกีฬายิมนาสติก กระโดดไกล วิ่งมาราธอน
3. รูปรางผอมสูง เหมาะสําหรับเลนกีฬากระโดดขามรั้ว กระโดดน้ํา เทควันโด
4. รูปรางสูงใหญ เหมาะสําหรับเลนกีฬายกน้ําหนัก มวยปล้ํา ขวางจักร พุงแหลน
12. ทักษะการสงลูกบาสเกตบอลที่มีความเร็ว แรง และแมนยําคือทักษะใด
1. การสงลูกกระดอน
2. การสงลูกมือเดียวเหนือศีรษะ
3. การสงลูกสองมือระดับอก
4. การสงลูกสองมือเหนือศีรษะ
13. ขอใดเปนมารยาทของผูชมกีฬาที่ควรกระทํา เปนอยางยิ่ง
1. กระทําตัวเปนผูตัดสินเอง
2. กระทําสิ่งใดๆ ที่ทําใหผูตัดสินปฏิบัติงานไมสะดวก
3. แสดงความชื่นชมแกผูเลนที่เลนดี เชน ปรบมือ
4. แสดงความเคารพผูเลนโดยการโคง
14. กิจกรรมใดควรทําทันทีหลังการออกกําลังกาย
1. ผอนคลายรางกาย
2. ดื่มน้ําเย็น
3. รับประทานอาหาร
4. นอนพัก
15. เหตุใดจึงตองใชกิจกรรมกายบริหารกอนออกกําลังกาย
1. เตรียมความพรอมและปองกันการบาดเจ็บ
2. ใหขอตอยืดเหยียดไดมากขึ้น
3. ชวยใหกลามเนื้อทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มความตื่นตัวในการออกกําลังกาย
16. ขอใดเปนการนําความรูวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวเขามาใชในการเลนกีฬา
1. ตอยฝกซอมกีฬาที่ชื่นชอบทุกวัน
2. ตุมเลือกรองเทากีฬาที่มีความเบา และกระชับเทา
3. ตายทดสอบความพรอมของรางกายกอนการเลนกีฬาเสมอ
4. ติ่งปรึกษากับผูฝกสอนกีฬาเพื่อปรับปรุงขอบกพรองในการเลนกีฬาของตนเอง
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17. สมชัยเปนโรคไขขออักเสบ นักเรียนจะแนะนําใหเขาออกกําลังกายประเภทใด
1. ฟุตบอล
2. วายน้ํา
3. ขี่จักรยาน
4. วิ่ง
18. หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบการแขงขันกีฬาไทยคัพ
1. สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การทองเที่ยวและการกีฬาแหงประเทศไทย
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
จงอานขอความตอไปนี้และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามขอ 19-21
บริษัทเครื่องสําอางยี่หอ SWANA มีโครงการเตรียมวางตลาดยาลดความอวนขนานใหญ ซึ่งสกัดจาก
ผลราสเบอรี่ที่เรียกวา “คีโทน” (ketone) อันเปนสารประกอบธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณชวยใน
การเผาผลาญไขมันสวนเกิน ทีมนักวิจัยไดผลิตยาเม็ดสําหรับเคี้ยวที่มีสวนประกอบของคีโทนซึ่งสกัดจากผล
ราสเบอรี่ 1,000 ผล ทางบริษัทอางวายาตัวนี้สามารถลดความอวนไดดีกวา “แคปไซซิน” ที่ไดจากพริกแดง
ถึง 3 เทา โดยผูผลิตบอกวา คีโทนจากผลราสเบอรี่สามารถลดน้ําหนักไดเฉลี่ย 1 กิโลกรัม หลังจากกินยา
เพียงเม็ดเดียว
19. ขอใดคือสาเหตุของโรคอวน
1. รับประทานอาหารเสริมทุกวัน
2. รับประทานผักและผลไมทุกวัน
3. รับประทานอาหารเปนเวลาทุกวัน
4. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงทุกวัน
20. ถานักเรียนเปนผูเลือกซื้อจะปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตอง
1. ไมซื้อ เพราะคําโฆษณาสรรพคุณเกินความจริง
2. ซื้อ เพราะเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ
3. ซื้อ เพราะเปนสินคาที่มีการโฆษณาสรรพคุณที่นาเชื่อถือ
3. ไมซื้อ เพราะไมมีขอมูลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
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21. ผูซื้อยาลดความอวนไปรับประทานแลวไมไดผลตามการโฆษณา ทําใหเกิดผลขางเคียง จึงแจงใหผูผลิต
ทราบเพื่อใหรับผิดชอบแตถูกปฏิเสธ ผูซื้อควรปฏิบัติอยางไร
1. แจงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. แจงสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
3. แจงสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
4. แจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จงอานขอเขียนตอไปนี้ แลวเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามขอที่ 22-24
สาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยตองประสบกับภาวะแหงแลง นอกจากปรากฏการณธรรมชาติอยาง
เอลนิโญแลวยังมีการตัดไมทําลายปาซึ่งเปนปญหาสะสมมานาน ทําใหปาตนน้ําเกิดภาวะขาดความสมดุล
น้ําไมไหลตามฤดูกาล สงผลใหสถานีเก็บน้ําทั่วประเทศไมสามารถเก็บน้ําไดอยางเพียงพอ ทําใหเกิดความ
เสียหาย ชาวนาไดผลผลิตนอยทําใหประสบปญหาการขาดทุน
22. จากขอความดังกลาวนักเรียนคิดวาปญหาเกิดจากอะไร
1. การตัดไมทําลายปา
2. การใชน้ํามากเกินไป
3. สถานที่เก็บน้ํามีนอยเกินไป
4. ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
23. เหตุผลใดดีที่สุดที่ตองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1. เพราะไมสามารถหามาทดแทนได
2. เพราะมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตมนุษย
3. เพราะไมสามารถเกิดขึ้นเองได
4. เพราะจะทําใหมีปริมาณมากเกินความตองการ
24. ถาปาไมถูกทําลายลงเรื่อยๆ จะเกิดผลเสียที่สําคัญที่สุดตอสิ่งแวดลอมอยางไร
1. น้ําทวมตลอดป
2. สัตวปาถูกทําลาย
3. ดินตามภูเขาพังทลาย
4. ขาดความชุมชื้น ปริมาณน้ําลดลง
จงอานขอเขียนตอไปนี้ แลวเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามขอที่ 25-27
มานีรูสึกวาทรวงอกของตัวเองเล็กมากจึงไปปรึกษาเพื่อน เพื่อนแนะนําใหมานีไปเสริมทรวงอกดวย
การฉีดสาร เธอจึงไปเสริมทรวงอกตามคําแนะนําของเพื่อน 3 เดือนตอมาหลังจากตืน่ นอนตอนเชา เธอพบวา
เตานมของตนเองผิดปกติจึงคลําดูพบวามีกอนเนื้อแข็งกลิ้งไปมาอยูภายใน บีบดูแลวรูสึกเจ็บบริเวณเตานม
บางครั้งมีน้ําเหลืองไหลออกมาจากหัวนม
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25. จากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวามานีมีความเสี่ยงตอโรคใดมากที่สุด
1. โรคอวน
2. โรคเบาหวาน
3. โรคมะเร็ง
4. โรคความดันโลหิตสูง
26. นักเรียนคิดวาลักษณะอาการของมานีที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
1. ความเครียด
2. ดื่มน้ํามากเกินไป
3. กินยาแกปวดมากเกินไป
4. มีสารแปลกปลอมในรางกาย
27. วิธี Mammography คืออะไร
1. การใชเครือ่ งมือเอกซเรยชอ งคลอด
2. การใชเครื่องมือเอกซเรยชองปาก
3. การใชเครือ่ งมือเอกซเรยเตานม
4. การใชเครื่องมือเอกซเรยปากมดลูก
28. ถาลืมรับประทานยาในมื้อหนึ่งมื้อใดควรปฏิบัติอยางไร
1. รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได โดยไมตองเพิ่มขนาดยา
2. งดรับประทานยาในวันนัน้ และเริม่ รับประทานใหมในวันตอไป
3. เพิ่มขนาดการรับประทานยาเปน 2 เทา เพื่อชดเชยในมื้อที่ผานมา
4. ยกเลิกการรับประทานยาชุดนั้น แลวไปซื้อยาชุดใหมจากรานขายยามารับประทาน
29. ขอใดเปนแนวทางการปองกันมิใหมีการใชสารเสพติดในชุมชนที่ไดผลดีที่สุด
1. จัดใหพระมาอบรมเรื่องการประพฤติดี
2. สอนใหเยาวชนรูจักการปฏิเสธสารเสพติด
3. จัดตํารวจหมูบานคอยเฝาระวังผูติดยา
4. จัดกิจกรรมและใหความรูด า นยาเสพติดแกเยาวชน
30. การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวใหเติบโตเปนผูใหญที่ไมชอบใชความรุนแรงสามารถทําไดอยางไร
1. ครอบครัวตองระวังไมใหเกิดความขัดแยง
2. พอ แมตองอธิบายโทษของการใชความรุนแรง
3. พอ แมตองไมใชความรุนแรงในการแกปญหา
4. ควบคุมไมใหลูกเลนเกมที่มีความรุนแรง
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31. เราสามารถตรวจสอบอาการหมดสติของผูประสบอุบัติเหตุไดดวยวิธีใด
1. ใชไฟฉายสองที่ตา
2. สังเกตการกระตุกของกลามเนื้อ
3. สัมผัสลมหายใจที่จมูก
4. ดูการเคลือ่ นไหวทีห่ นาอก
32. การถูกตีอยางแรงที่หนาผาก ตาหรือแกม มักจะทําใหเลือดคั่งในเนื้อเยื่อออนรอบๆ ดวงตา ผิวหนัง
จะเปนสีคล้ํา และบริเวณนั้นจะบวม ผูปฐมพยาบาลควรปฏิบัติอยางไรเปนอันดับแรก เพื่อลดอาการ
บวมและบรรเทาความเจ็บปวด
1. ประคบดวยความเย็น
2. ประคบดวยความรอน
3. ประคบดวยความอุน
4. ใชยาขี้ผึ้งแกปวดบวมทา
33. เพราะเหตุใดคูสมรสจึงควรไดรับการตรวจสุขภาพกอนการแตงงาน
1. เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของรางกาย
2. เพื่อคนหาสาเหตุที่อาจเปนอุปสรรคตอการตั้งครรภ
3. เพื่อตรวจหาโรคทางเพศสัมพันธและทางพันธุกรรม
4. เพื่อตรวจหาความบกพรองของอวัยวะที่มีผลตอการตั้งครรภ
34. ขอใดเปนลักษณะของครอบครัวอบอุน
1. สมาชิกของครอบครัวตางมีชีวิตอิสระของตนเอง
2. ครอบครัวมีฐานะพอเพียงในการดูแลสมาชิกของตน
3. ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันทุกวัน
4. ครอบครัวมีการสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ
35. ขอความใดถูกตองสําหรับวิธีการคุมกําเนิดแบบฉีดยา
1. ผูที่ฉีดยาคุมกําเนิดตองไปรับการฉีดยาทุก 6 เดือน
2. ผูที่ใหนมลูกดวยตนเองไมควรใชยาฉีดคุมกําเนิด
3. ยาฉีดคุมกําเนิดสามารถปองกันการตั้งครรภไดหลังจากฉีด 48 ชั่วโมง
4. ผูที่ฉีดยาคุมกําเนิดจะไมมีประจําเดือนตลอดระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา
36. การออกกําลังกายดวยวิธีใดชวยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
1. วิ่ง 200 เมตร
2. วิ่ง 400 เมตร
3. วิ่ง 800 เมตร
4. วิ่ง 1,500 เมตร
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37. จํานวนนักกีฬาขณะแขงขันในขอใดเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนมากที่สุด
1. ตะกรอทีมชุด ฟุตบอล บาสเกตบอล
2. ฮอกกี้ บาสเกตบอล ซอฟทบอล
3. ซอฟทบอล ตะกรอ ฮอกกี้
4. ฟุตบอล วอลเลยบอล ซอฟทบอล
จงอานขอเขียนตอไปนี้ และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามขอ 38-40
ในการเลนกีฬาทุกชนิดสมรรถภาพทางกายเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของรางกาย ถานักกีฬามีสมรรถภาพทางกายสูงและแสดงความสามารถไดสูง ตรงกันขามถานักกีฬามี
สมรรถภาพทางกายต่ําก็จะแสดงความสามารถต่ําดวย
สมรรถภาพทางกายเหลานี้ ไดแก ความแข็งแรง ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความอดทน
ของกลามเนื้อ ความเร็ว ความคลองแคลววองไว พลัง ความออนตัว และการทรงตัว
อยากทราบวาในการแสดงความเคลื่อนไหวตอไปนี้ สมรรถภาพทางกายใดมีความสําคัญมากที่สุด
38. การลุกนั่ง ( sit up) 1 นาที
1. ความแข็งแรง
2. ความเร็ว
3. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
4. ความอดทนของกลามเนื้อ
39. การวิ่งไป-กลับ อยางรวดเร็ว
1. ความเร็ว
2. ความคลองแคลววองไว
3. ความอดทนของกลามเนื้อ
4. ความออนตัว
40. การดึงขอบนราวเดี่ยว
1. ความออนตัว
2. พลัง
3. ความอดทนของกลามเนื้อ
4. ความแข็งแรง
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เฉลยขอสอบ
ชุดที่ 1 แนวขอสอบ

O-NET วิชา สุขศึกษา(มัธยมปลาย)

ตอนที่ 1
ขอที่
1.

เฉลย
1.

2.

3.

3.

3.

4.

2.

5.

2.

6

2.

7.

1.

8.

3.

เหตุผลประกอบ
เนื่องจากฝามือและฝาเทา เปนอวัยวะที่ตองใชงานมากที่สุด จึงตองมีความหนามาก
เพราะฝามือจะตองใชในการหยิบจับสิ่งของ สวนฝาเทาใชสําหรับเดิน
หลังจากการตากฝนควรรีบอาบน้ําทันที เพราะเมื่อรางกายเปยกชื้นอาจสงผลใหเปน
โรคหวัดได และถาหากปลอยใหรา งกายเปยกชืน้ เปนเวลานานอาจจะทําใหผวิ หนัง
เกิดการอับชื้นจนเกิดเปนเชื้อราขึ้นได และอาจสงผลใหเกิดผื่นขึ้นที่ผิวหนัง
การออกกําลังกายที่กอใหเกิดอันตรายตอกระดูกนอยที่สุด ควรเปนการออกกําลังกาย
ที่เบาๆ ไมหนัก และไมโลดโผนจนเกินไป จึงจะปลอดภัยตอกระดูกมากที่สุด
การทานปลาเล็กปลานอย จะชวยใหกระดูกแข็งแรง เนื่องจากเปนแหลงอาหารที่มี
แคลเซียมสูง ซึ่งสามารถรับประทานไดทั้งเนื้อและกางหมดทั้งตัว โดยแหลง
แคลเซียมจะอยูที่หัวปลา และกางปลา
กลามเนื้อมีสวนชวยในการเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ ในรางกาย โดยอาศัยการ
เคลื่อนไหวของขอตอตางๆ ของกระดูก
การรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมที่สุด คือ การเคี้ยวอาหารให
ละเอียด เนื่องจากจะทําใหไมเกิดอาการปวดทอง เพราะการเคี้ยวอาหารไมละเอียด
จะทําใหกระเพาะอาหารตองทํางานหนักในการยอยอาหาร ดังนั้นการเคี้ยวอาหารที่
ถูกตองควรเคี้ยวอยางนอย 50 ครั้งตอคํา เพื่อทําใหไมมีปญหาเรื่องอาหารไมยอย
และเปนการรักษาระบบการยอยอาหารใหทํางานไดอยางเปนปกติ
การรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู และหลากหลาย เสริมดวยผักและ
ผลไมทุกมื้อ ที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย จะชวยสงเสริมใหรางกายของ
ตนมีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง
การดูแลสุขภาพครอบครัวใหมีสุขภาพดีนั้น ควรสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณแข็งแรง เนื่องจากจะสงผลใหครอบครัวอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข
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ขอที่
9.

เฉลย
2.

10.

4.

11.

3.

12.

2.

13.

1.

14.

1.

15.

1.

16.

3.

17.

3.

เหตุผลประกอบ
กระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปญหานั้น เปนการประเมินสภาวะ
สุขภาพของตนเองวารางกายอยูในสภาพที่แข็งแรงหรือทรุดโทรมหรือไม เพื่อนํา
ไปสูการวิเคราะหปญหาตอไป
การปองกันโรคเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะถาสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็ยอมสงผลใหครอบครัวอยูรวมกันไดอยาง
มีความสุข
งานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชนกับหนวยงานไดเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี
มีความสุข และมีสุขภาพดี
สภาพปญหาสาธารณสุขที่พบมากในปจจุบัน คือ ประชาชนมักปวยและเสียชีวิตดวย
โรคไมติดตอ เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน ซึ่งพบวา
เกิดมาจากสาเหตุพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน
การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ มลพิษในอากาศ เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนตัว
บั่นทอนสุขภาพของประชาชน หากไมรูจักดูแลสุขภาพก็ยอมสงผลใหเกิดการ
เจ็บปวย เปนโรคตางๆ และอาจเสียชีวิตในที่สุด
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพทําใหเรารับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพโดย
นําขอมูลขาวสารที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี
การสรางความสัมพันธในครอบครัว เปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและ
ครอบครัว ไมไดเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิต คือ เปนสิ่งที่ชวยทําให
บุคคลสามารถตัดสินใจไดวาควรจะดําเนินชีวิตของตนอยางไร เพื่อกอใหเกิด
สุขภาพที่ดีตอตนเอง แตการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะเลือกวิธีการใดนั้นขึ้นอยู
กับขอมูลขาวสารทางสุขภาพที่ไดรับ
แหลงปฐมภูมิเปนแหลงของขอมูลขาวสารสุขภาพที่ไดมาจากการสัมภาษณหรือ
สอบถามซึ่งสามารถสอบถามขอมูลไดจากเจาหนาที่สาธารณสุข
แหลงปฐมภูมิเปนแหลงของขอมูลขาวสารสุขภาพที่ไดรับมาโดยตรง เชน การได
ขอมูลขาวสารมาจากการสัมภาษณหรือสอบถามจากผูที่เกี่ยวของโดยตรง เปนตน
สําหรับแหลงทุติยภูมินั้นเปนแหลงของขอมูลขาวสารที่ไมไดรับมาโดยตรง แตไดมี
การบันทึกหรือมีการเผยแพรอีกตอหนึ่ง
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ขอที่
18.

เฉลย
3.

19.

2.

20.

3.

21.

3.

22.

2.

23.

2.

24.

3.

25.

3.

26.

3.

27.

2.

เหตุผลประกอบ
ลักษณะของขอมูลขาวสารที่ไมดี คือ ขาดความสมบูรณของเนื้อหา ซึ่งขอมูลที่ไดมา
นั้นจะตองเปนขอมูลที่ใหขอเท็จจริง หรือมีขาวสารที่ครบถวน ไมใชขาดสวนใด
สวนหนึ่งไป สงผลใหไมสามารถรับรูขอมูลขาวสารนั้นๆ ไดอยางครบถวนสมบูรณ
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของวัยรุน มักจะชอบอยูกับกลุมเพื่อนมากกวา
ครอบครัว จะใหความสําคัญกับเพื่อนมาก จนอยากเปนที่ยอมรับของเพื่อนทําให
พยายามประพฤติตนในสิ่งที่เพื่อนๆ เห็นชอบ
การขาดเพื่อนตางเพศไมไดเปนผลมาจากการขาดความรูเรื่องเพศ และการดูแลเอาใจ
ใสจากผูปกครอง แตเปนผลมาจากพัฒนาการทางสังคมของวัยรุนในการเลือก
คบเพือ่ น
การสําเร็จความใครดวยตนเอง เปนการกระทําที่ไมผิด เนื่องจากเปนการกระทําเพื่อ
ระบายความใครหรืออารมณของตนเองขณะนั้นออกไป ซึ่งทําใหเกิดความสุขได
ชั่วขณะหนึ่ง
การเลือกรับสื่อตางๆ เปนผลกระทบตอพฤติกรรมทางเพศที่มีอิทธิพลมาจากสื่อ
ไมใชมีอิทธิพลที่เกิดจากตนเอง
การมีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียว อาจสงผลใหตั้งครรภได เนื่องจากวัยรุนบรรลุ
วุฒิภาวะทางเพศ ซึ่งในเพศชายสามารถที่จะหลั่งน้ําอสุจิ และเพศหญิงจะมี
ประจําเดือน
หากถูกลวงละเมิดทางเพศ ควรตั้งสติกอนเพื่อใหสามารถหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น เมื่อตั้งสติไดแลวควรพูดปฏิเสธดวยน้ําเสียงอยางจริงจัง ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่
สามารถหลีกเลี่ยงจากการถูกลวงละเมิดทางเพศได
การจับกลุมกันกับเพื่อนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เปนอิทธิพลที่เกิดจากเพื่อน เนื่องจาก
วัยรุนสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนวัยเดียวกันไดทั้งเพศเดียวกันและ
เพือ่ นตางเพศ
ลักษณะของครอบครัวที่ไมเปนประชาธิปไตย คือ ผูนําหรือหัวหนาครอบครัว
เปนผูออกคําสั่งในทุกๆ เรื่อง โดยการกระทําดังกลาวสงผลใหสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัวไมมสี ทิ ธิในการรวมเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นแตอยางใดในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของกับครอบครัว เพราะตองขึ้นอยูกับคําสั่งหรือการตัดสินใจของบุคคลที่
เปนผูนําครอบครัวเพียงอยางเดียว
การกอดจูบในที่สาธารณะ เปนสิ่งที่สังคมไทยไมใหการยอมรับ เนื่องจากเปนการ
แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม

28.
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ขอที่
28.

เฉลย
3.

29.

4.

30.

2.

31.

2.

32.

4.

33.

4.

34.

4.

35.

4.

36.

1.

เหตุผลประกอบ
การทํากิจกรรมตางๆ เชน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชน เปนตน จะชวย
ลดแรงกระตุนในเรื่องเพศ สงเสริมและควบคุมการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมได เนื่องจากไมมีเวลาวางที่จะคิดหมกมุนในเรื่องเพศ และกิจกรรม
ดังกลาวไมมีสิ่งเราที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอารมณทางเพศ
ควรปลูกฝงคานิยมการรักนวลสงวนตัวของวัยรุนหญิงใหมากที่สุด เนื่องจากเปน
สาเหตุสําคัญที่จะสงผลใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การตั้งครรภไมพึงประสงค
การทําแทง เปนตน
อิทธิพลที่มีผลตอคานิยมทางเพศของวัยรุนมากที่สุด คือ ครอบครัว เนื่องจากเปน
สถาบันแรกในการอบรมและปลูกฝงคานิยมทางเพศที่ถูกตองใหกับลูก ซึ่งถาพอแม
มีทัศนคติที่ดีตอคานิยมทางเพศ ก็ยอมสงผลใหลูกมีคานิยมทางเพศที่เหมาะสมตาม
ไปดวย
ฝายหญิงควรรักนวลสงวนตัว ไมควรใหเพื่อนชายถูกเนื้อตองตัว ถึงแมวาจะสนิท
สนมกันมากก็ตาม เพราะจะเปนการเปดโอกาสในการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่
ไมเหมาะสม เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน ซึ่งจะนําไปสูการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคและการทําแทงได
การหมกมุนในเรื่องเพศมากเกินไป เปนคานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม เนื่องจากอาจ
สงผลใหวัยรุนเกิดการเสพติดทางเพศ ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
และสงผลกระทบตอตนเองในดานสุขภาพ และสังคม
การรักนวลสงวนตัว หมายความวา สามารถจะมีเพื่อนตางเพศ คบหาสมาคมกับ
เพื่อนตางเพศได แตตองระมัดระวังอยาใหเพื่อนตางเพศโอบกอด และที่สําคัญอยา
อยูในที่ลับตาสองตอสองกับเพื่อนตางเพศ เพราะผูอื่นจะมองในลักษณะมี
ความสัมพันธเชิงชูสาว
การทํางานรวมกับผูอื่นนั้นจําเปนจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
เพราะการทํางานจะตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ
การพูดจาอยางสุภาพออนหวาน เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีอยางหนึ่ง เนื่องจาก
สงผลใหบุคคลรอบขางมีความตองการที่จะใกลชิดหรืออยากพูดคุยกับเรามากขึ้น
มนุษยจําเปนจะตองอยูรวมกับบุคคลอื่น ไมวาจะเปนที่บาน โรงเรียน ที่ทํางาน หรือ
ชุมชน ซึ่งการเรียนรูที่จะอยูหรือทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีสัมพันธภาพที่ดี จะทําให
เกิดความสุขจากการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
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เหตุผลประกอบ
ไมควรแสดงความคิดเห็น และพยายามเปลี่ยนเรื่องสนทนาไปคุยเรื่องอื่นแทน ซึ่งถา
เราใชวิธีนี้หลายๆ ครั้ง เพื่อนบางคนก็จะรูสึกวาเราไมชอบการวิจารณผูอื่น สําหรับ
การแนะนําเพื่อน อาจใชไดในบางกรณี เพราะบางคนอาจจะคิดวาเราไปหักหนาเขา
และมีผลตอสัมพันธภาพตามมา การรักษาน้ําใจแบบบัวไมใหช้ําน้ําไมใหขุนจึงเปน
วิธีที่ดีที่สุด
การปรับตัวใหเขากับผูอื่น ควรยึดหลักในการแกไขขอบกพรอง หรือรูจักปรับปรุง
ตนเองในดานความคิด ความเขาใจลักษณะนิสัย และการกระทําใหถูกตอง
ขณะเดียวกันก็ไมควรโทษผูอื่น หรือเห็นแตความผิดความไมดีของผูอื่น โดยไมได
มองถึงตนเอง
เมื่อพบกับเพื่อนใหม ไมควรถามเรื่องครอบครัวของเพื่อน เพราะเราไมสามารถ
ทราบไดวา ครอบครัวของเพื่อนในขณะนี้กําลังมีปญหาอยูหรือไม และไมควรกาว
กายเรื่องสวนตัวของเพื่อนมากจนเกินไป เนื่องจากยังไมไดมีความสนิทสนมกัน
มากพอ
การใหอภัยและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น จะชวยลดความขัดแยงใน
สังคมไดมากที่สุด เพราะหากทุกคนมีการใหอภัย เขาใจและยอมรับความแตกตางซึ่ง
กันและกัน ก็ยอมสงผลใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข และมีความปลอดภัย
การเลี้ยงลูกแบบตามใจทุกอยาง จะสงผลใหลูกขาดความมั่นใจในตัวเอง ไมสามารถ
ตัดสินใจไดเอง และยังสงผลกระทบใหเกิดพฤติกรรมกาวราว เนื่องจากลูกไมไดสิ่ง
ที่ตองการ ก็จะแสดงพฤติกรรมกาวราวออกมา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบตอไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นเปนผูใหญ พอแมไมสามารถจะชวยเหลือดูแลลูก
ไดทุกเรื่อง ทําใหลูกชวยเหลือตนเองไมได ลูกก็จะกลายเปนคนมีปญหาเขากับสังคม
ไมได จึงอาจเปรียบไดวา การเลี้ยงลูกดังกลาวเสมือนกับ “พอแมรังแกฉัน”
ยาลดความอวนนอกจากจะมีผลเสียแลวยังมีผลดี เชน ทําใหมีรูปรางสวยงาม
เผาผลาญอาหารและพลังงาน เปนตน จึงไมใชผลกระทบที่เกิดจากการใชยา
ลดความอวน
วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากลอง ชอบเสี่ยง ดังนั้นวัยรุนที่ติดสารเสพติด
สวนใหญจึงมีสาเหตุมาจากเหตุผลดังกลาวขางตน
การเสพสารเสพติด จะสงผลเสียตอตนเองในเรื่องของสุขภาพมากที่สุด โดยสงผล
กระทบตอรางกายและจิตใจ เชน ทําใหรางกายทรุดโทรม สติปญญาลดลง จิตใจ
เลื่อนลอย คลุมคลั่ง เปนตน
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เหตุผลประกอบ
หนาที่ของพอแมที่สําคัญที่สุดเพื่อปองกันใหลูกหางไกลจากสารเสพติด คือการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารเสพติดตางๆ เพื่อใหลูกเกิดความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเสพสารเสพติด
การดําเนินการใหยาชนิดอืน่ ทดแทน เปนขัน้ ตอนการบําบัดรักษาในขัน้ ถอนพิษยา
การยอมรับและใหกําลังใจผูปวยในการเลิกเสพสารเสพติด เปนวิธีการชวยเหลือ
สมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผูปวยตองการกําลังใจและความดูแล
อยางใกลชิด ไมควรพูดตอกย้ําหรือซ้ําเติมผูปวย เพราะอาจทําใหผูปวยรูสึกเกิด
ความทอแทตอการเลิกเสพสารเสพติดได
วิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่ดีที่สุด คือ การแนะนําเพื่อนใหเลิกเสพสารเสพติด
โดยชักชวนเพื่อนใหทํากิจกรรมอื่นที่สรางสรรคแทน และคอยใหกําลังใจเพื่อน
ไมควรซ้ําเติม เพราะอาจทําใหเพื่อนเกิดความรูสึกทอแทใจในการเลิกเสพสาร
เสพติดได
สาเหตุสวนใหญที่วัยรุนมักจะถูกทํารายรางกายคือ การทะเลาะวิวาทกันเอง โดยอาจ
เปนผลมาจากความไมเขาใจกัน การใชคําพูดที่กาวราวหรือหยาบคาย การขาดความ
อดทน อดกลัน้
สาเหตุที่กอใหเกิดความขัดแยงหรือความรุนแรงระหวางพอแมกับลูกอัน
เนื่องมาจากการที่พอแมปรับตัวไมทันกับการเจริญเติบโตของลูกในชวงวัยรุนที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลายดาน คือ ชองวางระหวางวัย เนื่องจากพอแมมักจะคิดวาลูกยัง
เปนเด็กอยูเสมอ ทําใหลูกไมมีอิสระทางความคิดในการตัดสินใจและการใชชีวิต
ระดับความรุนแรงในครอบครัวที่ถือไดวามีความรุนแรงมากที่สุด คือการทําราย
รางกายจนเสียชีวิต เพราะเสมือนกับการไดฆาชีวิตบุคคลภายในครอบครัวของ
ตนเอง ที่มีความรักความผูกผันกันมานาน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัวจะตองมีความรัก ใหอภัยซึ่งกันและกัน และเปนที่ปรึกษาที่ดี
ใหแกกัน
อารมณและความเครียดเปนปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งหากเกิด
ความเครียดเราสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาโดยที่เราไมรูตัว โดย
อาจจะแสดงพฤติกรรมกาวราวหรือความรุนแรงดังนั้นจึงควรที่จะลดความเครียด
ตางๆ ใหผอนคลายลง เชน ฟงเพลง ดูหนัง ทําบุญตักบาตร เปนตน
การกดหนาอกผูปวยใหมีจังหวะเร็วและแรงเกินไป เปนหลักการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
เพราะอาจทําใหหัวใจช้ําหรือกระดูกหักได
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เหตุผลประกอบ
การเคลื่อนยายผูปวยดวยวิธีอุมทาบและกอดหลัง ใชสําหรับผูปวยที่รูสึกตัว และขา
ขางใดขางหนึ่งไดรับบาดเจ็บ
เมื่อพบผูปวยทางเดินหายใจอุดตัน มีอาการหายใจติดขัด ควรรีบแจงเหตุฉุกเฉิน
ทันที โดยในขณะที่กําลังรอรถพยาบาลอยูนั้น ผูชวยเหลือควรทําการชวยหายใจ
และนวดหัวใจผูปวยรวมดวย เพื่อไมใหผูปวยหยุดหายใจกะทันหัน ซึ่งถาหากหยุด
การชวยหายใจ อาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได
การดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบหายใจที่ดีที่สุดคือ การอยูในสถานที่ที่มี
อากาศบริสุทธิ์ ไมมีมลภาวะ เพราะจะทําใหรางกายไดรับแกสออกซิเจนจากอากาศ
ไปหลอเลี้ยงเซลลตางๆ ของรางกาย เพื่อใหระบบหายใจทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตถาหากอยูในสถานที่แออัด มีมลภาวะ อาจทําใหมีโอกาสติดเชื้อ
โรคในระบบทางเดินหายใจไดงาย
การหายใจเอาอากาศที่ไมบริสุทธิ์เขาสูรางกายเปนเวลานานๆ จะสงผลใหเกิดโรค
หอบหืด เนือ่ งจากหายใจเอาสารที่แพเขาไปในหลอดลม เชน กลิ่นน้ําหอม
ยาฆาแมลง กลิ่นอับกลิ่นทอไอเสีย กลิ่นบุหรี่ ภาวะอากาศเปลี่ยนเปนตน
การดูแลสุขภาพแบบองครวม คือการดูแลสุขภาพของบุคคลในมิติทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ โดยมองถึงความสัมพันธดานอื่น ๆ รวมดวย วิถี
การดําเนินชีวิตความสัมพันธดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
อยางหลากหลายในทุกระดับในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การวินิจฉัย
การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ
เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ใหความสนใจและมักใชเวลาสวนใหญทํากิจกรรมกับเพื่อน
มากกวาบุคคลอื่น แมกระทั่งบุคคลในครอบครัว โดยวัยรุนจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ
เพื่อนในกลุม หากคบเพื่อนที่มีปญหาความขัดแยงเรื่องเพศ ก็จะสงผลใหมี
พฤติกรรมเหมือนอยางเพื่อนตามไปดวย
ทักษะการตอรองเปนเทคนิคหรือกลวิธีอยางหนึ่งของบุคคลในการปกปองสิทธิสวน
บุคคล เพื่อปองกันการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค อันอาจกอใหเกิดผลเสียตอ
ตนเองและผูอื่น โดยการตอรองควรพูดจาหรือแสดงทาทางอยางจริงจัง ดวยความ
เปนมิตร สุภาพ และนุมนวล
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เหตุผลประกอบ
สิ่งแรกที่นักเรียนพึงปฏิบัติคือ ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และหันกลับมา
ทบทวนตัวเองวาเรามีขอบกพรองอยางไร เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
กวาเดิม โดยอาจจะเลาหรือระบายความในใจใหกับผูอื่นฟง และเริ่มตนชีวิตใหม
อยูกับปจจุบันโดยไมนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผานมา ทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด
ซึ่งในขณะนี้ควรที่จะเตรียมตัวสอบและทบทวนบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น
สาเหตุสําคัญในการรักษาคุมครองสิทธิของผูบริโภคคือ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคมระหวางเจาของธุรกิจกับผูบริโภค เชน กรณีที่ผูบริโภคไดรับอันตรายจาก
การใชสินคาที่ซื้อไป จะถือวาผูประกอบธุรกิจหรือเจาของธุรกิจกระทําผิดกฎหมาย
ซึ่งผูบริโภคสามารถแจงความได และมีสิทธิที่จะเรียกรองใหผูประกอบธุรกิจชดใช
คาเสียหายไดตามกฎหมาย
การที่ผูบริโภคเลือกใชสินคาหรือบริการใดก็ตาม จะตองไดมาตรฐานเหมาะสมกับ
การใช และตองไมเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน เชน ผูบริโภคเลือกใช
บริการรถโดยสารประจําทาง ยอมจะตองไดรับความปลอดภัยจากการโดยสาร
รถประจําทางนั้นๆ และควรไดรับความคุมครองความปลอดภัยในชีวิต
บุคคลดังกลาวถูกละเมิดสิทธิ เนื่องจากสินคาที่ไดซื้อมานั้นไมตรงกับจํานวนที่ระบุ
ไว สามารถเรียกรองสิทธิใหผูประกอบการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นไดตาม
กฎหมาย เชน อาจเปลี่ยนถุงพลาสติกบรรจุอาหารชิ้นใหมหรือคืนเงินให เปนตน
แพทยจะนิยมตรวจวินจิ ฉัยโรคเบาหวานดวยการเจาะเลือด เพือ่ ดูระดับน้าํ ตาลใน
เลือด ซึ่งคนปกติจะมีคาต่ํากวา 110 มิลลิกรัม หากพบวามีคาเทากับหรือมากกวา 126
มิลลิกรัม ในการตรวจอยางนอย 2 ครั้ง สามารถวินิจฉัยไดวาเปนโรคเบาหวาน
โดยการตรวจเลือดนั้นจําเปนจะตองงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแตเที่ยงคืน
ไปจนถึงตอนเชาในวันรุงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจวินิจฉัยมีความแมนยําและไม
คลาดเคลื่อน
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย จะชวยใหรางกายมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่
ชวยสรางภูมิตานทานโรค ทําใหเปนผูมีสุขภาพดี บุคลิกภาพดี แคลวคลอง วองไว
และมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตประจําวันไดดียิ่งขึ้น
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อ
เหตุผลประกอบ
ที่
1. ควรดื่มน้ําเปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 6-8 แกว รับประทานผักและผลไม เพราะจะมีวิตามินและ
เกลือแรที่ชวยบํารุงผิว ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20-30 นาที
พักผอนใหเพียงพอ และไมเสพสิ่งเสพติดตางๆ
2. เนื่องจากนักเรียนอยูในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นอาหารที่ควรเลือกทานเปนลําดับแรก คือ เนื้อสัตวและแปง เนื่องจากรางกายจะตองการ
สารอาหาร เพื่อนําไปใชในการสรางเซลลตางๆ และนําพลังงานไปใชไดอยางเต็มที่
3. พอแมควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งจะสงผลใหลูกเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมของพอแมในทางที่เหมาะสม ไมควรปกปดเรื่องเพศ ใหความรักความเอาใจใสแก
ลูกดวยความทะนุถนอม พูดคุยปรับความเขาใจกัน และไมใชความรุนแรง
4. สวนใหญจะมีการนํามาใชในทางที่ไมเหมาะสม เชน
 Facebook เปนเครือขายทางสังคมที่ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกับผูใช Facebook คนอืน่ ๆ
ซึ่งบางคนนํามาใชในทางที่ผิดจนอาจทําใหเกิดผลเสียอื่นๆ ตามมาได
 MSN เปนเครือขายสังคมที่นํามาใชสื่อสารผานอินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย สะดวกและ
รวดเร็ว ปจจุบันไดมีผูนํามาใชในทางที่ผิด เชน ใชหาคู แสวงหาผลประโยชน ลอลวงผูอื่น
เปนตน
5. เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของคานิยมทางเพศที่แตกตางกัน โดยถูกกําหนดขึ้นจากบรรพ
บุรุษในแตละรุนที่สืบตอกันมา ซึ่งมีการกําหนดรูปแบบในเรื่องของการแตงงาน
มีครอบครัววาจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
6. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่ทําใหมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว สามารถสรางความรูสึกตอผูพบเห็นวาชอบ
หรือไมชอบ หรือเกิดความรูสึกตอบุคคลนั้นอยางไร ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีจึงเปนเสนหและอํานาจ และ
เปนที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ไดอยางราบรื่น และมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
7. เกิดจากการขาดความรักความอบอุนในครอบครัว ขาดทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น หรือมี
ปญหาในการติดตอสื่อสาร ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไมกลาแสดงออก
8. เพื่อนในกลุมอยูอยางไมสงบสุข เกิดการขัดแยงทะเลาะวิวาทกัน รวมถึงบุคคลอื่น เชน พอแม ครู
อาจารย ญาติผูใหญ สถานศึกษาของนักเรียน เปนตน อาจไดรับความเดือดรอนจากการกระทํานั้นๆ
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การมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยลดและแกปญหาความขัดแยงได ซึ่ง
ผูสงขาวสารจะตองมีทักษะการพูดที่ดี เชน ควรพูดจาใหไพเราะ พูดดวยความจริงใจ
ตรงไปตรงมา เปนตน สําหรับผูรับขาวสาร ก็จะตองมีทักษะการฟงที่ดี เชน ฟงอยางตั้งใจและ
เลือกรับฟงแตสิ่งที่ดีในแงบวก มีสมาธิในการฟง ไมควรพูดแทรกขณะที่ผูพูดกําลังพูดอยู เปนตน
เพราะวัยรุนพยายามที่จะคนหาความเขาใจในตนเอง ยิ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การติดตอสื่อสารทําไดอยางรวดเร็ว สงผลใหโลกทัศนของวัยรุนกวางขึ้น บางคนก็
คนพบตนเองในทางที่ถูกตอง แตบางคนกลับหันเหไปในทางที่ผิด ทําใหเปนบอเกิดของปญหาที่
เห็นในปจจุบัน
อาหารเสริมไมจัดวาเปนยาที่ใชในการบําบัดรักษาโรค แตเปนผลิตภัณฑที่ใชรับประทานเพื่อ
เสริมจากอาหารหลัก ไมมีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บไขไดปวยหรือบําบัดโรคใดๆ ทั้งสิ้น
แตมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการเกิดโรคในคนที่มีสุขภาพปกติเทานั้น
เปนวิธีที่ไมถูกตอง เนื่องจากการทานยาแบบรวบยอดในมื้อถัดไป อาจสงผลใหไดรับยาเกิน
ขนาด และสงผลใหการรักษาไมดีเทาที่ควร ดังนั้นหากลืมทานยามื้อหนึ่งควรที่จะทานยาทันที
เมื่อนึกขึ้นได แตไมควรรวบเปน 2 เทาในมื้อถัดไป และควรทานยาอยางสม่ําเสมอทุกวันตาม
เวลาที่กําหนดเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
หากสงสัยวาเกิดการแพยา ควรหยุดรับประทานยานั้นทันที และรีบไปพบแพทยเพื่อใหแพทยรีบ
ทําการรักษา และตรวจสอบยาชนิดนั้นวาเปนยาชนิดใด มีชื่อวาอะไร เมื่อทราบแลวควรจดจํา
และบันทึกไว และแจงแกผูจายยาทุกครั้งที่มีการจายยา เพื่อเปนการปองกันการแพยาชนิดนั้นซ้ํา
อีก
การแพรระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย จะมีการแพรระบาดเขามาในรูปแบบของการ
ลักลอบนําเขาสารเสพติดตามชายแดนตางๆ ซึ่งพบวาเปนพื้นที่ซื้อขายรวมทั้งเปนพื้นที่พักสาร
เสพติด โดยผูคารายใหญสวนมากจะอยูในประเทศเพื่อนบาน และจะมีการวาจางชนกลุมนอย
เปนผูลําเลียงยาเสพติด
ครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุน ขาดความเขาใจซึ่งกันและกัน ทะเลาะกันจนครอบครัวเกิด
ความแตกแยก อาจมีผลทําใหลูกติดสารเสพติดได เนื่องจากเมื่อลูกเกิดปญหาตางๆ ลูก
ไมสามารถที่จะแกไขปญหาเหลานั้นได เพราะไมมีผูใหคําปรึกษา จึงสงผลใหลูกแกปญหาดวย
วิธีที่ผิด คือ การเสพสารเสพติด
บุคลากรที่เกี่ยวของภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครู อาจารย ควรมีสวนชวยในการพัฒนานักเรียน
และเยาวชนดวยการสอดสองดูแลนักเรียน จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสม
และจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนใหกับนักเรียน
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โดยการจัดใหมีการอบรมและเผยแพรความรูโทษของสารเสพติด ซึ่งอาจใหบุคลากรหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขในแหลงชุมชนนั้นๆ มาใหความรูแกคนในชุมชน นอกจากนี้ควรใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในชุมชน การจัดเวร
ยามคอยเฝาดูสถานการณในชุมชน เปนตน
โครงการดังกลาวมีสวนชวยในการปองกันปญหาการใชสารเสพติดได เพราะเปนกิจกรรมที่
สรางอาชีพและรายไดใหแกครอบครัวและชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในเชิงสรางสรรค ทําใหไมมีเวลายุงเกี่ยวกับสารเสพติด
ปญหาสารเสพติดอาจกอตัวจากปญหาทางสังคม การขาดความรักความอบอุน และความเครียด
ตางๆ อีกทั้งยังมีวิธีการตางๆ ในการหลบหลีกการจับกุม ทําใหหาซื้อสารเสพติดไดงาย
บุคคลที่ประกอบอาชีพที่นําสารระเหยมาใช เชน ชางทาสี พนสี ชางทําเฟอรนิเจอร เปนตน โดย
ใชการเคลือบผิววัตถุสิ่งของตางๆ เพื่อความสวยงาม จะมีความเสี่ยงตอการติดสารระเหยมาก
ที่สุด เพราะตองคลุกคลีอยูกับสารระเหยเหลานั้นตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคคล
เหลานั้นจึงควรที่จะปองกันตนเองโดยการสวมหนากากและสวมเสื้อคลุมหรือถุงมือ เพื่อปองกัน
พิษจากการสูดดมและการสัมผัสสารระเหยโดยตรง
การครอบครอง การใช และการจําหนายสารเสพติดกอใหเกิดผลกระทบตอตนเอง ไดแก สุขภาพ
เสื่อมโทรม การตองโทษหรือไดรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งนําความเสื่อมเสียมาใหแกตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงสรางความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมจนเกิดเปนปญหาตางๆ ขึ้น
สวนใหญเกิดมาจากสาเหตุการทะเลาะวิวาท ซึ่งอาจเปนผลมาจากความไมเขาใจกันของทั้ง 2 ฝาย
หรือเปนผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคออกมาโดยที่ตนเองไมรูตัว เชน การพูดจาหยาบคาย การใชกําลังทํารายรางกาย เปนตน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวนํามาซึ่งความไมเขาใจกันในครอบครัว สรางความแตกแยกและ
อาจทําใหสมาชิกในครอบครัวหาทางออกในการแกปญหาที่ผิด เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเองและอาจลุกลามจนกลายเปนปญหาสังคมตอไป
โดยการจัดใหมีการอบรมและเผยแพรความรูโทษของสารเสพติด ซึ่งอาจใหบุคลากรหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขในแหลงชุมชนนั้นๆ มาใหความรูแกคนในชุมชน นอกจากนี้ควรใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในชุมชน การจัดเวร
ยามคอยเฝาดูสถานการณในชุมชน เปนตน
พอแมควรพูดคุยกับลูกดวยเหตุผล ใหความรัก ความอบอุนและความเปนมิตร ไมแสดง
พฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดการใชความรุนแรงใหลูกเห็น เนื่องจากลูกจะเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมตางๆ ของพอแม
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เมื่อรูสึกวาตนเองมีคุณคา จะทําใหเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เกิดความเคารพตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเองวาสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไดโดยไมใชกําลังใน
การแกไขปญหา
เพราะเปนวัยแหงการเริ่มตน วัยแหงการเรียนรู วัยแหงการพัฒนาบุคลิกลักษณะ และอารมณของ
ตนเอง ดังนั้นพอแมผูปกครองจึงควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก ไมใชความรุนแรงในการจัดการ
กับปญหา แตควรใชการพูดคุย ทั้งนี้เพื่อเด็กจะไดเห็นแนวทางแกปญหาที่ถูกตอง โดยไมใชความ
รุนแรง
ทําความสะอาดแผลกอน จากนั้นใชนิ้วมือที่สะอาดกดลงตรงปากแผลหรือจะใชผาสะอาดวางลง
บนบาดแผล แลวกดใหแนนประมาณ 5-10 นาที จนเลือดหยุดแลวจึงหยุดการกดและ
ใชผาพันแผลไว
การตกเลือดที่ออกมาจากหลอดเลือดแดง จะมีสีแดงสด โดยจะพุงออกมาตามจังหวะการเตนของ
หัวใจ ซึ่งจะเปนอันตรายอยางมากถาเลือดไหลไมหยุดและไมไดหามเลือด เพราะผูปวยอาจ
เสียชีวิตไดภายใน 3-5 นาที
เพื่อชวยพยุงชีวิตของผูปวยใหเกิดการเสียชีวิตนอยที่สุด ใหผูปวยคลายความทุกขทรมานและ
ไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียเลือดมากขึ้นไปอีก กอนที่จะสงถึงมือแพทย
เพราะคนสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการตรวจสุขภาพ มีความเชื่อที่ผิดๆ เชน คิดวารางกาย
ตนเองยังแข็งแรงสมบูรณดีอยู ไมจําเปนตองไปตรวจสุขภาพ เปนตน ซึ่งบางครั้งพบวาบางคน
ปวยเปนโรครายแรง แตยังไมมีอาการแสดงใดๆ ใหสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน จึงคิดวาตนเองไม
เปนอะไร ซึ่งกวาจะรูก็สายไปเสียแลว ดังนั้นเราจึงควรตรวจสุขภาพแตเนิ่นๆ เพื่อใหรางกายมี
สุขภาพที่แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
แสดงความรูสึกของตนเองดวยทาทีที่เปนมิตร ใชคําพูดที่เปนปกติ ใหอีกฝายรูวาขอเสนอของเขา
เราไมสามารถทําตามได และใหเขาคิดถึงผลเสียจากการกระทําที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยอาจใช
คําพูดตอรองวา “เรารักเธอนะ แตเรายังไมควรเกินเลยไปมากกวานี้ เพราะอาจจะทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมา ถึงเวลานั้นเราทั้ง 2 คน อาจจะแกปญหานั้นไมได และอาจทําใหพอแมเดือดรอน”
เพราะในผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก จะตองคอยสังเกตวามีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือไม
โดยสังเกตจากการอาเจียนหรือการถายอุจจาระ ถาหากผูปวยรับประทานอาหารที่มีสีคลายเลือด
จะทําใหสังเกตไดยากวาสิ่งที่ปนเปอนมากับการอาเจียนหรืออุจจาระนั้น คือเลือดหรืออาหารที่
ไดรับประทานเขาไป
สามารถรับเชื้อโรคไดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งตางๆ จากผูปวย เชน น้ํามูก เสมหะ น้ําตา
น้ําเหลือง น้ําลาย เปนตน ซึ่งหากสัมผัสกับสารคัดหลั่งเหลานี้ แลวมาสัมผัสกับตา ปาก ก็จะ
สงผลใหเกิดการติดเชื้อได
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ชุดที่ 2 ขอสอบ
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1. 2 2.
4 3.
6. 3
7. 1 8. 1 9. 1 10. 3
11. 1 12. 2 13. 4 14. 3 15. 1
16. 2 17. 3 18. 1 19. 4 20. 2
21. 4 22. 1 23. 4 24. 1 25. 2
26. 4 27. 2 28. 3 29. 1 30. 1
31. 1 32. 4 33. 2 34. 2 35. 4
36. 1 37. 3 38. 4 39. 1 40. 2
41. 1 42. 3 43. 1 44. 4 45. 4
46. 1 47. 2 48. 4 49. 2 50. 1

ชุดที่ 2 ขอสอบ
1. 3 2.
3 3.
6. 4 7. 4 8. 3 9. 3 10. 4
11. 4 12. 3 13. 3 14. 1 15. 1
16. 3 17. 2 18. 2 19. 4 20. 1
21. 2 22. 1 23. 2 24. 4 25. 3
26. 4 27. 3 28. 1 29. 3 30. 3
31. 4 32. 2 33. 3 34. 3 35. 3
36. 4 37. 4 38. 4 39. 2 40. 3

ปการศึกษา

2 4.

2 5.
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2 4.

3 5.
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