
 

1 
 

 

 
O-net ม.6 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
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   ชุดที ่1      แนวข้อสอบ O-NET วชิา สุขศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

ตอนที ่1  : ใหว้ง  ลอ้มรอบตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
  1.  เพราะเหตุใดผวิหนงัก าพร้าบริเวณฝ่ามือและฝ่าเทา้จึงมีความหนามากท่ีสุด  
   1.  เป็นอวยัวะท่ีตอ้งใชง้านมากท่ีสุด 
 2. ป้องกนัไม่ใหก้ระดูกอ่อนแตก 
 3. เป็นท่ียดึเกาะของเน้ือเยือ่ต่างๆ 
 4.  ป้องกนัการถูกกระแทก 
  2.  ขอ้ใดไม่ใช่วธีิปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งหลงัจากการตากฝน 
 1.  เม่ือตากฝนแลว้ควรรีบท าความสะอาดเทา้ทนัที 
 2. เม่ืออาบน ้าแลว้ควรโรยแป้งฝุ่ นเพื่อลดความช้ืน 
 3. เม่ือตากฝนแลว้ไม่ควรรีบอาบน ้าทนัที 
 4. ควรรีบถอดเส้ือผา้ทนัทีเม่ือกลบัถึงท่ีพกั 
  3.  การออกก าลงักายในขอ้ใดก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อกระดูกนอ้ยท่ีสุด 
 1. ยกน ้าหนกั 
 2.  ยมินาสติก 
 3.  เตน้แอโรบิก 
 4.  บาร์เด่ียวต่างระดบั 
  4.  การเสริมสร้างระบบกระดูกดว้ยวธีิใดท่ีมีส่วนช่วยใหร้ะบบกระดูกมีความแขง็แรง 
 1. การอยูใ่นท่ีร่มเป็นประจ า 
 2. การทานปลาเล็กปลานอ้ย 
 3. การยกของหนกัๆ 
 4. การเล่นโลดโผน 
  5. กลา้มเน้ือมีหนา้ท่ีและการท างานคลา้ยกระดูกในเร่ืองใด 
 1.  การท างานของกลา้มเน้ือและกระดูกสามารถสังเกตเห็นไดจ้ากภายนอกเท่านั้น 
 2. มีส่วนช่วยในการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย 
 3. สามารถผลิตความเยน็ใหแ้ก่ร่างกายได ้
 4. รักษาอุณหภูมิของร่างกาย 
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  6.  ขอ้ใดคือการรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 1. งดอาหารบางม้ือ 
 2. เค้ียวอาหารใหล้ะเอียด 
 3. รับประทานอาหารจุกจิก 
 4.  เลือกรับประทานอาหารแต่ท่ีตนเองชอบ 
  7.  การดูแลสุขภาพตนเองดว้ยวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และหลากหลาย เสริมดว้ยผกัและผลไมทุ้กม้ือ   
 2. การละเลยในการไม่ตรวจสุขภาพประจ าปี เพราะคิดวา่ร่างกายแขง็แรงดีอยู ่
 3. การนอนหลบักลางวนั เพื่อทดแทนการนอนหลบัในเวลากลางคืน 
 4. ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอในช่วงเชา้ คร้ังละ 2-3 ชัว่โมง   
  8.  ขอ้ใดสามารถอธิบายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1. ไม่จ  าเป็นตอ้งดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว เพราะทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลสุขภาพของตน 
  อยูแ่ลว้ 
 2. เม่ือสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจบ็ป่วย เราควรเรียกผูอ่ื้นใหม้าช่วยเหลือก่อนเสมอ 
 3. ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมี้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
 4. ไม่ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวของตนท ากิจกรรมนนัทนาการร่วมกนั  
  9. ขอ้ใดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปัญหา 
 1. การรู้วา่ตนเองอยูใ่นสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค 
 2. การพิจารณาสุขภาพของตนเองวา่แขง็แรงหรือไม่ 
 3. การผอ่นคลายความเครียดดว้ยการนวด 
 4. การไปพบแพทยเ์พื่อท าการรักษา 
10. การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
 1.  การรักษาความสะอาด 
 2.  การพกัผอ่นนอนหลบั 
 3.  การรับประทานอาหาร 
 4.  การป้องกนัโรค 
11. ขอ้ใดไม่ใช่หวัใจส าคญัของลกัษณะการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
 1. ดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชน 
 2. การใหก้ารรักษาพยาบาลอาการเจบ็ป่วยของประชาชน 
 3. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพกบัหน่วยงาน 
 4. ใหก้ารส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย 
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12. ขอ้ใดคือสภาพปัญหาสาธารณสุขท่ีพบมากในปัจจุบนั 
 1. โรคติดต่อ 
 2. โรคไม่ติดต่อ 
 3. โรคอุบติัใหม่ 
 4. โรคอุบติัซ ้ า 
13. ขอ้ใดคือความส าคญัของการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 
 1.  ท าใหท้ราบข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
 2.  เป็นช่องทางในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 3.  ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบัน่ทอนสุขภาพ 
 4.  เป็นแหล่งสร้างรายไดท้างดา้นสุขภาพ 
14.  การเลือกรับขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพขอ้ใดไม่เหมาะสม 
 1.  เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 2.  เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 3.  เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ 
 4. เลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัโรค 
15.  ขอ้มูลข่าวสารสุขภาพนั้น มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของเราอยา่งไร 
 1. สามารถตดัสินใจไดว้า่จะด าเนินชีวติอยา่งไรใหมี้สุขภาพดี 
 2. สามารถวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเองได ้
 3. สามารถประเมินสุขภาพของตนเองได ้
 4. สามารถส ารวจสุขภาพของตนเองได ้
16.  หากตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารเร่ือง การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ควรแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
 ดา้นสุขภาพ  จากแหล่งปฐมภูมิใด 
 1. วารสาร นิตยสาร หรือบทความ 
 2. นิทรรศการของหน่วยงานเอกชน 
 3. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
 4. สารคดีทางสุขภาพ 
17.  ขอ้มูลข่าวสารสุขภาพจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิมีความแตกต่างกนัในส่วนใด 
 1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 2. การเผยแพร่ของขอ้มูล 
 3. การไดม้าของขอ้มูล 
 4. คุณภาพของขอ้มูล 
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18.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของขอ้มูลข่าวสารท่ีดี 
 1. มีความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 2. ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
 3. ขาดความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
 4. ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
19. ขอ้ใดเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมทั้งวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิง 
 1. การแสดงความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา 
 2. ความอยากเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและกลุ่ม 
 3. น ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 4. มีความคิดและมีเหตุผลท่ีเหมือนผูใ้หญ่ 
20. วยัรุ่นท่ีขาดความรู้เร่ืองเพศท่ีเหมาะสม และขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครอง อาจส่งผลใหเ้กิด 
 ปัญหาเร่ืองเพศ และปัญหาทางสังคมดงัต่อไปน้ี ยกเว้นขอ้ใด 
 1. ปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 
 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 3. การขาดเพื่อนต่างเพศ 
 4. การถูกล่อลวง ขมข่ืน 
21. การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นการกระท าท่ีผดิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 1. ผดิ เพราะไม่รู้จกัยบัย ั้งอารมณ์ทางเพศ 
 2. ผดิ เพราะเป็นการกระท าท่ีน่ารังเกียจของบุคคล 
 3. ไม่ผดิ เพราะเป็นการระบายความตึงเครียดทางอารมณ์ 
 4. ไม่ผดิ เพราะเป็นการกระท ากบัตนเองมิไดก่้อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น 
22.  ปัจจยัใดไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดจากตนเองของวยัรุ่น 
 1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของวยัรุ่น 
 2. การเลือกรับส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์และอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 3. การไม่ยดึคุณธรรมจริยธรรม ไม่รู้จกัแยกแยะความดี ความชัว่ 
 4. การขาดการนบัถือตนเอง เน่ืองจากชอบเลียนแบบผูอ่ื้น 
23. การมีเพศสัมพนัธ์เพียงคร้ังเดียวของวยัรุ่นอาจส่งผลใหต้ั้งครรภไ์ดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
 1. ได ้เพราะมีการหลัง่น ้าอสุจิ 
 2. ได ้เพราะทั้งคู่มีวุฒิภาวะทางเพศแลว้ 
 3. ไม่ได ้เพราะวนันั้นไข่อาจจะยงัไม่ตก 
 4. ไม่ได ้เพราะมีการนบัระยะปลอดภยัไวแ้ลว้ 
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24.  ขอ้ใดคือส่ิงท่ีควรท าเป็นอนัดบัแรกเม่ือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 1. เดินหนีใหเ้ร็วท่ีสุด 
 2. ต่อวา่ดว้ยถอ้ยค าท่ีรุนแรง 
 3. ตั้งสติและตั้งใจปฏิเสธอยา่งจริงจงั 
 4. พดูปฏิเสธดว้ยน ้าเสียงและท่าทางท่ีจริงจงั 
25. ขอ้ใดไม่ใช่อิทธิพลของครอบครัวท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางเพศของวยัรุ่น 
 1. ความศรัทธาในศาสนา 
 2. ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 3. การจบักลุ่มกนักบัเพื่อนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ 
 4. การปลูกฝังเจตคติท่ีดีในเร่ืองบทบาทของชายหญิง 
26. ขอ้ใดคือลกัษณะของครอบครัวท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย 
 1. สร้างระเบียบของครอบครัวร่วมกนั 
 2. สมาชิกทุกคนร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
 3. ผูน้ าครอบครัวเป็นผูอ้อกค าสั่ง 
 4. ฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
27. วฒันธรรมใดของชาวตะวนัตก ท่ีวยัรุ่นในสังคมไทยไม่ควรน ามาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ 
 1. สนิทสนมกบัเพื่อนต่างเพศ 
 2. การกอดจูบในท่ีสาธารณะ  
 3. การคบเพื่อนต่างเพศ 
 4. การเท่ียวกลางคืน 
28. ขอ้ใดคือแนวทางป้องกนัความเส่ียงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 1. ดูส่ือย ัว่ยอุารมณ์ทางเพศ 
 2. เท่ียวแหล่งสถานบนัเทิงต่างๆ 
 3. ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
 4. สนิทสนมกบัเพศตรงขา้มจนเกินงาม 
29. ควรปลูกฝังค่านิยมทางเพศของวยัรุ่นในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 1. ค่านิยมการแสดงออกทางเพศอยา่งเปิดเผย 
 2. ค่านิยมในเร่ืองการจดัการอารมณ์ทางเพศ 
 3. ค่านิยมในเร่ืองความรับผดิชอบ 
    4. ค่านิยมรักนวลสงวนตวั 
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30. อิทธิพลใดมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวยัรุ่นมากท่ีสุด  
 1. ศาสนา 
 2. ครอบครัว 
 3. บุคลิกภาพ 
 4. บรรทดัฐานทางสังคม 
31. ขอ้ใดเป็นการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิง ท่ีแสดงต่อเพื่อนชาย 
 1. ยิม้และกล่าวทกัทาย 
 2. ใหเ้พื่อนชายถูกเน้ือตอ้งตวั 
 3. รับประทานอาหารดว้ยกนั 
 4. ซ้ือขนมมาฝากเพื่อเป็นการขอบคุณ 
32. ขอ้ใดไม่ใช่การปฏิบติัตนตามค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสม 
 1. ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 2. ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 
 3. การแต่งกายใหถู้กกาลเทศะและเหมาะสมกบัวยั 
 4. การหมกมุ่นในเร่ืองเพศมากเกินไป 
33. การปฏิบติัในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัค่านิยมรักนวลสงวนตวั 
 1. ไม่ไปไหนกบัเพื่อนต่างเพศ 
 2. ไม่สมาคมกบัเพื่อนต่างเพศ 
 3. ไม่ใหเ้พื่อนต่างเพศช่วยเหลือ 
 4. ไม่อยูใ่นท่ีลบัตากบัเพื่อนต่างเพศ 
34. ในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้ใดคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด                    
 1. การมีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
 2. ความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน 
 3. การเสียสละต่อเพื่อนร่วมงาน 
 4. การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
35. บุคคลในขอ้ใดสามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1. บุคคลท่ีแยกตวัจากสังคม 
 2. บุคคลท่ีไม่รับฟังเหตุผล 
 3. บุคคลท่ีมีภาวะซึมเศร้า 
 4. บุคคลท่ีพดูจาสุภาพ 
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36. เพราะเหตุใด มนุษยจึ์งตอ้งมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
 1. มนุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคม 
 2. เพื่อใหมี้เพื่อนท่ีหลากหลาย 
 3. มนุษยมี์การแก่งแยง่ แข่งขนักนั 
 4. เพื่อผลประโยชน์ในหนา้ท่ีการงาน 
37. หากเพื่อนของนกัเรียนพดูถึงเร่ืองราวท่ีไม่ดีของบุคคลท่ี 3 ใหน้กัเรียนฟัง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนกัเรียน 
 รู้จกัและคุน้เคย  นกัเรียนควรท าอยา่งไร 
 1. ไม่แสดงความคิดเห็น และพยายามเปล่ียนหวัขอ้สนทนา 
 2. พิจารณาวา่ถา้เป็นความจริงควรบอกใหผู้น้ั้นแกไ้ข 
 3. พยายามชกัชวนใหเ้พื่อนพดูขยายความมากข้ึน 
 4. แนะน าเพื่อนวา่ไม่ควรพดูให้ผูอ่ื้นเสียหาย 
38. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นควรยดึหลกัการใด 
 1. การท าความดี 
 2. ยดึหลกัการและเหตุผล 
 3. ยอมรับสภาพ 
 4. แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
39. ขอ้ใดไม่ใช่การปฏิบติัตนเม่ือพบกบัเพื่อนใหม่ 
 1. ท าความรู้จกัและทกัทาย 
 2. ชวนไปกินขา้วดว้ยกนั 
 3. ถามเร่ืองครอบครัว 
 4. ขอเบอร์โทรศพัท ์
40. ส่ิงใดจะช่วยลดความขดัแยง้ในสังคมไดม้ากท่ีสุด 
 1. การพดูแต่ส่ิงดีไม่ขดัแยง้ 
 2. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 3. การใหม้ากกวา่การรับจากผูอ่ื้น 
 4. การใหอ้ภยัและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 
41. การเล้ียงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
  1. รักววัใหผ้กู รักลูกใหตี้ 
 2. เห็นชา้งข้ี ข้ีตามชา้ง 
 3. ววัหายลอ้มคอก 
 4. พอ่แม่รังแกลูก 
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42. ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชย้าลดความอว้น 
 1. มีรูปร่างท่ีสวยงามอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 2. มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลบั 
 3. เม่ือหยดุยาแลว้ น ้าหนกัจะเพิ่มข้ึน 
 4. สามารถเกิดการเสพติดยาได ้
43. เพราะเหตุใด วยัรุ่นจึงติดสารเสพติดไดง่้ายท่ีสุด 
 1. ความอยากรู้อยากลอง 
 2. ความเจบ็ป่วยทางกาย 
 3. การใชย้าในทางท่ีผดิ 
 4. การมีฐานะยากจน 
44. การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
 1. ช่ือเสียง 
 2. สุขภาพ 
 3. ทรัพยสิ์น 
 4. เศรษฐกิจ 
45. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของพอ่แม่ท่ีส าคญัท่ีสุดในการป้องกนัไม่ใหลู้กติดสารเสพติด 
 1. ขยนัท างานหาเงินเล้ียงดูลูก 
 2. ดูแลเอาใจใส่เล้ียงดูลูกดว้ยเงิน 
 3. จดัสภาพแวดลอ้มของบา้นใหน่้าอยู ่
 4. ใหค้วามรู้เร่ืองของโทษและอนัตรายจากการติดสารเสพติด 
46. ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการบ าบดัรักษาในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 1. การปรับเปล่ียนบุคลิกภาพและพฤติกรรม 
 2. การใชกิ้จกรรมต่างๆ ในการบ าบดัรักษา 
 3. การด าเนินการใหย้าชนิดอ่ืนทดแทน 
 4. การปรับสภาพร่างกายและจิตใจ 
47. ขอ้ใดคือวธีิการช่วยเหลือผูติ้ดสารเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวท่ีเหมาะสม 
 1. ไม่พดูคุยกบัผูป่้วย 
 2. หา้มผูป่้วยออกจากบา้น 
 3. หา้มผูป่้วยเสพสารเสพติดโดยเด็ดขาด 
 4. ยอมรับและใหก้ าลงัใจผูป่้วยในการเลิกเสพสารเสพติด 
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48. ขอ้ใดคือวธีิการหลีกเล่ียงสารเสพติดท่ีดีท่ีสุด 
 1. พดูคุยกบักลุ่มผูใ้ชส้ารเสพติด 
 2. ปรึกษาเพื่อนเสมอเม่ือมีปัญหา 
 3. แนะน าเพื่อนใหเ้ลิกเสพสารเสพติด 
 4. เป็นผูรั้บฝาก หรือน าส่งสารเสพติด 
49. สาเหตุใดท่ีวยัรุ่นมกัจะถูกท าร้ายร่างกายซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในปัจจุบนั 
 1. ผูใ้หญ่โกรธแลว้มาระบายอารมณ์ 
 2. เกิดการทะเลาะเบาะแวง้กนัเอง 
 3. ผูใ้หญ่ไม่ดูแลเอาใจใส่ 
 4. ขาดความมัน่ใจ 
50. สาเหตุใดท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือความรุนแรงระหวา่งพอ่แม่กบัลูก อนัเน่ืองมาจากการท่ีพอ่แม่ 
 ปรับตวัไม่ทนักบัการเจริญเติบโตของลูก 
 1. การเรียน 
 2. จูจ้ี้ ข้ีบ่น 
 3. การคบเพื่อน 
 4. ช่องวา่งระหวา่งวยั 
51. ระดบัความรุนแรงในครอบครัว ขอ้ใดท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด  
 1. การท าร้ายทางเพศ 
 2. การด่าทอ การกกัขงั 
 3. การทะเลาะโตเ้ถียงกนั 
 4. การท าร้ายร่างกายจนเสียชีวติ  
52. แนวทางป้องกนัการใชค้วามรุนแรงขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
 1. ท าใจใหส้งบ 
 2. ต่อตา้นค่านิยมท่ีผดิๆ 
 3. เกลียดชงัการใชค้วามรุนแรง 
 4. จดัการกบัอารมณ์และความเครียดก่อน 
53. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัปฏิบติัในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 1. กดหนา้อกใหมี้จงัหวะเร็วและแรงเพื่อให้ผูป่้วยฟ้ืนเร็วข้ึน 
 2. ระหวา่งอยูใ่นรถพยาบาลอยา่หยดุการปฏิบติัการช่วยชีวิต 
 3. ผูป่้วยท่ีมีการอุดกั้นทางเดินลมหายใจไม่ควรเป่าลมเขา้ปากผูป่้วย 
 4. ถา้ไดย้นิเสียงเหมือนกระดูกแตกหรือหกัตอ้งหยดุการกดหนา้อกทนัที 
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54. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยดว้ยวธีิอุม้ทาบและกอดหลงั สามารถใชก้บัผูบ้าดเจบ็ลกัษณะใด 
 1. เป็นลม 
 2. เป็นลมชกั 
 3. เทา้แพลงหรือขอ้เทา้เคล็ด 
 4. กระดูกตน้คอเคล่ือน หมดสติ 
55. เหตุการณ์ใดต่อไปน้ี ท่ีนกัเรียนตอ้งโทรแจง้เหตุเพื่อขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 
 1. ผูป่้วยทางเดินหายใจอุดตนั หายใจติดขดั 
 2. ผูป่้วยมะเร็ง รับประทานอาหารไม่ได ้
 3. ผูป่้วยเบาหวาน ปัสสาวะบ่อย 
 4. ผูป่้วยเป็นไขห้วดั มีไข ้
56. ขอ้ใดเป็นวธีิการด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจไดดี้ท่ีสุด 
 1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
 2. อยูใ่นท่ีซ่ึงมีอากาศบริสุทธ์ิ 
 3. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 
 4. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
57. โรคของระบบการหายใจในขอ้ใด  เกิดจากการหายใจเอาอากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกายเป็นเวลานาน 
 1. โรคหอบหืด 
 2. โรควณัโรค 
 3. โรคริดสีดวงจมูก 
 4. โรคถุงลมโป่งผอง 
58. ขอ้ใดคือการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
 1. การดูแลสุขภาพทางกายของบุคคล 
 2. การดูแลสุขภาพของบุคคลในทุกมิติ 
 3. การดูแลอนามยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. การดูแลอนามยัส่วนบุคคลและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
59. เพราะเหตุใด เพื่อนจึงมีบทบาทส าคญัต่อปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเพศของวยัรุ่น 
 1. ไม่มีใครดูแลวยัรุ่นไดดี้เท่าเพื่อน 
 2. เป็นเพื่อนร่วมทุกขร่์วมสุขกนัมานาน 
 3. เพื่อนเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีท่ีสุดของวยัรุ่น 
 4. วยัรุ่นใหค้วามสนใจเพื่อนมากกวา่บุคคลอ่ืน 
 
 



 

12 
 

60. ค าตอบขอ้ใดเป็นการใชท้กัษะการต่อรอง 
 1.  “ลดราคาลงไดอี้กไหม” 
   2.  “มี 99 บาท แลกใบละร้อยไดไ้หม” 
    3.  “เส้ือตวัน้ีใหญ่เกินไปขอตวัเล็กลงหน่อย” 
 4.  “ไปดูหนงัดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไปหลายๆ คนนะ” 
61. หากนกัเรียนผิดหวงัในความรัก และก าลงัจะสอบในสัปดาห์หนา้ ส่ิงแรกท่ีนกัเรียนพึงปฏิบติัคือขอ้ใด 
 1. ยอมรับวา่ความรักในวยัน้ีไม่มีความแน่นอน เตรียมใจไวบ้า้งแลว้ 
 2. ตอ้งพดูกนัให้เขา้ใจก่อน เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะเลิกรากนัแน่นอน 
 3. ยอมรับความจริง แลว้หนัมาทุ่มเทใหก้บัการสอบโดยเร็ว 
 4. ทุกอยา่งเปล่ียนไปรวดเร็วมาก ขอเวลาตั้งสติก่อน 
62. สาเหตุส าคญัในการรักษาคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคคือขอ้ใด 
 1. ทวงสิทธิของตน 
 2. ใหรู้้วา่เรามีสิทธิในการบริโภค 
 3. ใหเ้จา้ของธุรกิจเกิดความย  าเกรง 
 4. ใหเ้กิดความเป็นธรรมในสังคมระหวา่งเจา้ของธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 
63. ผูโ้ดยสารไดรั้บบริการรถโดยสารประจ าทางอยา่งปลอดภยัตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ  
 ถือเป็นสิทธิของผูบ้ริโภคขอ้ใด 
 1. สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชบ้ริการ 
 2. สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 3. สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกใชบ้ริการ 
 4. สิทธิท่ีจะไดรั้บรู้ข่าวสาร 
64. บุคคลหน่ึงซ้ือถุงพลาสติกบรรจุอาหารและมีการระบุไวท่ี้หนา้ห่อวา่บรรจุ 100 ใบ เม่ือเปิดออกนบั 
 พบวา่มีเพียง 65 ใบ กรณีน้ีบุคคลดงักล่าวถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 1. ไม่ถูกละเมิดสิทธิ เพราะอาจเกิดจากความผดิพลาดในการบรรจุหีบห่อ  
 2. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะปริมาณสินคา้ไม่ตรงกบัจ านวนท่ีระบุไว ้
 3. ไม่ถูกละเมิดสิทธิ เพราะไม่สามารถหาหลกัฐานยนืยนัได ้
 4. ถูกละเมิดสิทธิ เพราะสมศรีไม่ไดสิ้นคา้ตามความพอใจ 
65. การตรวจหาโรคเบาหวานนั้นแพทยนิ์ยมตรวจวนิิจฉยัจากส่ิงใด 
 1. เลือด 
 2. ปัสสาวะ 
 3. อุจจาระ 
 4. น ้าเหลือง 
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66. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอสัมพนัธ์กบัขอ้ความใด 
 1. การมีน ้าใจเป็นนกักีฬา 
 2. การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
 3. การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
 4. การเป็นท่ีช่ืนชอบของบุคคลอ่ืน 
 
ตอนที ่2  : ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
  1.  หากนกัเรียนตอ้งการมีผวิพรรณท่ีสดใส เปล่งปลัง่ นกัเรียนจะมีวธีิการปฏิบติัตนอยา่งไรบา้ง 
  2.  วยัของนกัเรียน ควรเลือกทานอาหารชนิดใดเป็นล าดบัแรก ท่ีจะส่งผลใหร่้างกายไดน้ าพลงังานไปใช ้
 ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  3.  พอ่แม่ควรอบรมเล้ียงดูลูกอยา่งไร เพื่อใหลู้กมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 
  4. นกัเรียนคิดวา่ ปัจจุบนัมีการน าเครือข่ายทางสังคมต่างๆ มาใชอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่ และมีการน ามาใช ้
 อยา่งไร จงยกตวัอยา่ง 
  5. เพราะเหตุใด วฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละชุมชนนั้นจึงมีค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมือนกนั 
  6. บุคลิกภาพมีความส าคญัอยา่งไรกบัตวัเรา 
  7. วยัรุ่นท่ีเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้ส่งผลใหว้ยัรุ่นขาดพฒันาการทางดา้นสังคม ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ 
 ด าเนินชีวติในอนาคต  นกัเรียนคิดวา่ เกิดมาจากสาเหตุใด 
  8. หากเพื่อนของนกัเรียนมีพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงกบัสมาชิกในกลุ่มของตนเอง นกัเรียนคิดวา่ 
 พฤติกรรมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
  9. การส่ือสารท่ีดีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการลดและแกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งไร 
10. ค ากล่าวท่ีวา่ “วยัรุ่นเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ” หมายความวา่อยา่งไร 
11. นกัเรียนคิดวา่ อาหารเสริมเป็นยาชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษาโรคไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
12. การลืมทานยาม้ือหน่ึงแลว้รวบยอดเพื่อทานยาในม้ือถดัไป นกัเรียนคิดวา่ ถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร 
13. หากนกัเรียนสงสัยวา่เกิดการแพย้า นกัเรียนควรปฏิบติัตนอยา่งไร 
14. นกัเรียนคิดวา่ การแพร่ระบาดสารเสพติดเขา้สู่ประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเขา้มาในรูปแบบใด 
15. ครอบครัวท่ีขาดความอบอุ่น ส่งผลใหลู้กติดสารเสพติดไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
16. นกัเรียนคิดวา่ สถาบนัทางการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดไดอ้ยา่งไร 
 บา้ง 
17. จากสถานการณ์สารเสพติดในปัจจุบนั นกัเรียนคิดวา่ ควรมีมาตรการใดท่ีจะช่วยป้องกนัการแพร่ระบาด 
 ของสารเสพติด ไดดี้ท่ีสุด 
18. นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในชุมชนอยา่งไร เพื่อไม่ใหส้ารเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน 
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19. โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เป็นกิจกรรมท่ีสามารถป้องกนัปัญหาการใชส้ารเสพติด 
 ในชุมชนไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
20. เพราะเหตุใดปัญหาสารเสพติดในปัจจุบนัจึงทวคีวามรุนแรงมากข้ึนทั้งๆ ท่ีมีการป้องกนั ปราบปราม 
 และมีกฎหมายลงโทษอยา่งรุนแรง 
21.   บุคคลท่ีประกอบอาชีพใดมีความเส่ียงต่อการติดสารระเหยมากท่ีสุด 
22. การครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพติดก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ  
 และสังคมอยา่งไร 
23. นกัเรียนคิดวา่ ปัญหาความรุนแรงท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดส่วนใหญ่แลว้เกิดมาจากสาเหตุใด เพราะอะไร 
24. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวอยา่งไร 
25. พอ่แม่ควรอบรมเล้ียงดูลูกอยา่งไร เพื่อไม่ใหลู้กมีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง 
26. ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีส่วนช่วยในการป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยา่งไร 
27. เพราะเหตุใด การป้องกนัปัญหาการใชค้วามรุนแรงจึงควรปลูกฝังตั้งแต่วยัเด็ก 
28. หากนกัเรียนถูกมีดบาดท่ีน้ิว แลว้พบวา่มีเลือดไหลแค่เพียงเล็กนอ้ย นกัเรียนจะมีวธีิการหา้มเลือดได ้
 อยา่งไร 
29. การตกเลือดท่ีออกมาจากหลอดเลือดแดง นกัเรียนคิดวา่ ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงหรือไม่ อยา่งไร 
30. การปฐมพยาบาลและการหา้มเลือดมีประโยชน์อยา่งไรต่อผูป่้วย 
31. เพราะเหตุใด คนส่วนใหญ่จึงมกัตรวจสุขภาพเม่ือพบวา่สุขภาพของตนเองเกิดการเจบ็ป่วย 
32. เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ ควรมีหลกัการในการต่อรองอยา่งไรบา้ง  
33. เพราะเหตุใด ผูป่้วยท่ีเป็นโรคไขเ้ลือดออก จึงไม่ควรรับประทานอาหารท่ีมีสีด าและสีแดง 
34. เช้ือโรคหรือเช้ือไวรัสท่ีส่งผลใหเ้กิดโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ (A/H1N1) 2009 นอกเหนือจากการ 
 ติดต่อจากการไอ จาม ใส่โดยตรงแลว้ ยงัสามารถรับเช้ือโรคไดจ้ากแหล่งใดอ่ืนอีก 
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ปีการศกึษา 

   ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา สุขศึกษา                              2552 
 

 

ส่วนที ่1: แบบระบายตวัเลือก แต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  จ านวน 50 ขอ้ :  ขอ้ละ 1 คะแนน 
  1. อาการเยื่อหุม้สมองอกัเสบส่วนมากเกิดจากการติดเช้ือไวรัสท่ีท าใหเ้กิดโรคต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
 1. โรคคางทูม 
 2. โรคปอดบวม 
 3. โรคอีสุกอีใส 
 4. โรคหดั 
  2. หูน ้าหนวกเกิดจากการติดเช้ืออะไร 
 1. เช้ือรา 
 2. เช้ือไวรัส 
 3. เช้ือแบคทีเรีย 
 4. เช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 
  3. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการรู้จกัตนเองและการยอมรับผูอ่ื้น 
 1. ท าใหมี้สมาธิเรียนไดค้ะแนนดี 
 2. ท าใหเ้ขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3. ท าใหค้บเพื่อนต่างเพศไดโ้ดยไม่มีปัญหา 
 4. ท าใหรู้้จกัใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ 
  4. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อใหมี้สุขภาพดีดว้ยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่ และออกก าลงักาย 
 ดว้ยการเดิน ขอ้ใดจะไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด 

1. กระดูกยาวข้ึน 
2. กระดูกแขง็แรงข้ึน 
3. กลา้มเน้ือโตข้ึน 
4. เอน็ และขอ้ต่อแขง็แรงข้ึน 

  5. เม่ือถูกล่วงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเป็นอนัดบัแรก 
 1. เพื่อนสนิท 
 2. ครูประจ าชั้น 
 3. อาจารยแ์นะแนว 
 4. ผูป้กครอง 
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  6.  ลกัษณะใดท่ีบุคคลตอ้งการคบเป็นเพื่อนมากท่ีสุด 
 1. ยิม้แยม้แจ่มใส 
 2. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
 3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 4. พดูจาไพเราะ 
  7. ขอ้ใดเป็นค่านิยมท่ีดีในเร่ืองเพศ 
 1. ไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
 2. มีคนรักหลายคน เป็นคนมีเสน่ห์ 
 3. การถูกเน้ือตอ้งตวัระหวา่งชายและหญิงเป็นเร่ืองธรรมดา 
 4. ควรทดลองอยูร่่วมกนัก่อนแต่งงาน 
  8. ขอ้ใดไม่ใช่วฒันธรรมไทยเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
 1. การดูแลบา้นเป็นหนา้ท่ีของสามีและภรรยา 
 2. ผูช้ายท่ีแต่งงานแลว้ตอ้งซ่ือสัตยต่์อภรรยา 
 3. เป็นหญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั 
 4. สามีเป็นชา้งเทา้หนา้ ภรรยาเป็นชา้งเทา้หลงั 
  9. ขอ้ใดเป็นสถานการณ์เส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์มากท่ีสุด 
 1. เท่ียวกลางคืนกบัเพศตรงขา้ม 
 2. การแต่งกายย ัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ทางเพศ 
 3. ด่ืมของมึนเมา 
 4. การดูส่ือเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์ 
10. ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของกลา้มเน้ือ 
 1. มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
 2. มีความสามารถยดืตวัและหดตวัได ้
 3. มีจ านวนเส้นใยคงท่ี 
 4. ท าหนา้ท่ียดึโครงร่างของร่างกาย 
11. นกัวิง่ระยะสั้น ท าการฝึกซอ้มทุกวนั ร่างกายจะพฒันาเส้นใยกลา้มเน้ือสีใด มากท่ีสุด 
 1. สีขาว 
 2. สีแดง 
 3. สีชมพ ู
 4. สีเหลือง 
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12. ในขณะเล่นกีฬา นกักีฬาใชก้ลา้มเน้ือชนิดใดมากท่ีสุด 
 1. กลา้มเน้ือเรียบ 
 2. กลา้มเน้ือลาย 
 3. กลา้มเน้ือหวัใจ 
 4. กลา้มเน้ือแดง 
13. นกักีฬาออกก าลงักายแบบลุก-นัง่ (Sit-up) เป็นประจ าจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของกลา้มเน้ือ 
 ส่วนใด 
 1. กลา้มเน้ือตน้ขา 
 2. กลา้มเน้ือหลงั 
 3. กลา้มเน้ือคอ 
 4. กลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง 
14. ในการสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีดี นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร 
 1. รับประทานผกัผลไมม้ากๆ 
 2. รับประทานเน้ือสัตวม์ากๆ 
 3. ออกก าลงักายเป็นประจ าทุกวนั 
 4. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
15. อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัของนกักีฬาวิง่ระยะไกล ควรเป็นขอ้ใด 
 1. 50-60 คร้ังต่อนาที 
 2. 60-70 คร้ังต่อนาที 
 3. 70-80 คร้ังต่อนาที 
 4. 80-90 คร้ังต่อนาที 
16. ศิลปะการป้องกนัตวัชนิดใดท่ีมีปรัชญาป้องกนัตวัเม่ือถูกกระท าก่อน 
 1. ยโูด 
 2. ไอคิโด 
 3. เทควนัโด 
 4. มวย 
17. กีฬาใดท่ีมีการนบัคะแนนการแข่งขนัแตกต่างจากกีฬาอ่ืน 
 1. แบดมินตนั 
 2. วอลเลยบ์อล 
 3. เทนนิส 
 4. เทเบิลเทนนิส 
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18. การแข่งขนักีฬายมินาสติก ประเภทฟลอร์เอก็เซอร์ไซส์ ประเภทชายและหญิงมีความแตกต่างในขอ้ใด 
 1. ชายใชเ้วลาแสดงนอ้ยกวา่หญิง มีดนตรีประกอบ 
 2. ชายใชเ้วลาแสดงนอ้ยกวา่หญิง ไม่มีดนตรีประกอบ 
 3. หญิงใชเ้วลาแสดงนอ้ยกวา่ชาย มีดนตรีประกอบ 
 4. หญิงใชเ้วลาแสดงนอ้ยกวา่ชาย ไม่มีดนตรีประกอบ 
19. การแข่งขนักีฬาเทนนิส เม่ือตอ้งแข่งขนักนัในระบบไทเบรก (Tie Break) คะแนนในขอ้ใดมีผลแพช้นะ
 1. 7 : 6 
 2. 6 : 4 
 3. 9 : 8 
 4. 8 : 6 
20. การแสดงกระบ่ีกระบองมีล าดบัขั้นตอนอยา่งไร 
 1. การข้ึนพรหม การถวายบงัคม การร า การเดินแปลง การตี 
 2. การถวายบงัคม การข้ึนพรหม การร า การเดินแปลง การตี 
 3. การข้ึนพรหม การร า การถวายบงัคม การเดินแปลง การตี 
 4. การถวายบงัคม การร า การข้ึนพรหม การเดินแปลง การตี 
21. ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ขอ้ใดปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
 1. ผูเ้ล่นในทีมถูกลูกบอลได ้3 คร้ัง 
 2. ผูเ้ล่นคนหน่ึงถูกลูกบอลได ้2 คร้ัง ติดต่อกนัไม่ได ้
 3. ส่งลูกเร่ิมเล่นถูกตาข่ายลงในแดนดีให้เล่นต่อไป 
 4. ผูเ้ล่นในทีมถูกลูกตบใส่ศีรษะ ทีมนั้นสามารถเล่นลูกไดอี้ก 3 คร้ัง 
22. สมใจแข่งขนัเซปักตะกร้อรายการหน่ึง ผูต้ดัสิน ขานลูกออก คู่แข่งขนัไม่เห็นดว้ยกบัการขาน 
 ของผูต้ดัสิน สมใจเห็นวา่ลูกนั้นดี สมใจควรปฏิบติัอยา่งไร 
 1. ไม่แสดงความคิดเห็น 
 2. บอก คู่แข่งขนัวา่ลูกออก 
 3. บอก ผูต้ดัสินวา่ลูกออก 
 4. บอก ผูต้ดัสินวา่ลูกดี 
23. ในการเป็นผูช้มกีฬายมินาสติกท่ีดี ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติัมากท่ีสุด 
 1. ไปถึงสนามหลงัการแข่งขนั 
 2. ลุกเดินไป-มาในขณะมีการแข่งขนั 
 3. น าอาหาร และเคร่ืองด่ืม เขา้ไปในบริเวณนัง่ชม 
 4. ปรบมือแสดงความยนิดีกบันกักีฬาท่ีก าลงัแสดง 
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24. ขอ้ใดเป็นสิทธิในการปฏิบติังานของลูกจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
 1. ลูกจา้งท่ีท างานล่วงเวลาตอ้งมีเวลาพกัจากกงานปกติไม่นอ้ยกวา่ 20 นาที 
 2. ลูกจา้งตอ้งมีเวลาพกัจากการท างานปกติไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อวนั 
 3. ลูกจา้งท่ีท างานซ่ึงมีความเส่ียงสูงใหมี้เวลาท างานปกติวนัละ 6 ชัว่โมง 
 4. ลูกจา้งตอ้งมีวนัหยดุประจ าสัปดาห์อยา่งนอ้ย 2 วนั 
25. ขอ้ใดเป็นการป้องกนัปัญหามลพิษทางขยะท่ีดีท่ีสุด 
 1. มีการก าจดัขยะโดยการฝังกลบ 
 2. จดัการแยกขยะก่อนน าไปท าลาย 
 3. สร้างโรงงานเผาขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. ทุกคนช่วยกนัลดการใชพ้ลาสติก 
26. ขอ้ใดจดัเป็นโรคติดต่ออนัตรายระหวา่งประเทศท่ีพบการระบาดข้ึนอีกหลงัจากหยดุการระบาด 
 ไประยะหน่ึง 
 1. ไขห้วดันก 
 2. ไขท้รพิษ 
 3. โรคซารส์ 
 4. กาฬโรคปอด 
27. ขอ้ใดเป็นอาการท่ีบ่งบอกวา่นกัเรียนก าลงัประสบปัญหาความเครียด 
 1. เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว หายใจหอบ 
 2. นอนกดัฟัน ไม่มีสมาธิ เบ่ืออาหาร 
 3. ทอ้งเสีย ปวดเม่ือยเน้ือตวั มือสั่น 
 4. นอนกรน ใจสั่น เหน่ือยง่าย 
28. ขอ้ใดจดัวา่เป็นกิจกรรมนนัทนาการ 
 1. วาดรูปยามวา่งไวข้าย 
 2. ออกก าลงักายเพื่อลดความอว้น 
 3. ไปดูการแข่งขนัฟุตบอลหลงัเลิกเรียน 
 4. ฝึกหดัวา่ยน ้าเพื่อตอ้งการไปเท่ียวชายทะเล 
29. ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของการมีภูมิตา้นทานโรคของร่างกาย 
 1. ยนี 
 2. อาหาร 
 3. การพกัผอ่น 
 4. การออกก าลงักาย 
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30. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของร่างกาย (Body composition) ท่ีมีมากท่ีสุด 
 1. น ้าในร่างกาย 
 2. กลา้มเน้ือ 
 3. ไขมนั 
 4. กระดูก 
31. หากมีผูม้าขอค าแนะน าเร่ืองวิธีการเลือกหมวกกนัน็อกท่ีถูกตอ้ง นกัเรียนจะแนะน าอยา่งไร 
 1. เลือกหมวกท่ีมีสีสดใส มีสายรัดใตค้าง 
 2. เลือกหมวกท่ีมีน ้าหนกัเบา ขนาดใหญ่กวา่ศีรษะเล็กนอ้ย 
 3. เลือกหมวกท่ีมีกระจกกนัลมดา้นหนา้ มีท่ีระบายอากาศ 
 4. เลือกหมวกท่ีดา้นในบุดว้ยโฟมอยา่งดี มีลวดลายเห็นชดั 
32. เหตุใดการใชก้ระบวนการทางประชาสังคมจึงท าใหชุ้มชนเขม้แขง็ 
 1. เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่สามารถสร้างวธีิการพึ่งพาตนเอง 
 2. เพราะคนในหมู่บา้นจ านวนมากรวมกลุ่มกนัท างานใหชุ้มชน 
 3. เพราะเจา้หนา้ท่ีมีความมัน่ใจในศกัยภาพการท างานของชาวบา้น 
 4. เพราะประชาชนทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาของชุมชน 
33. ขอ้ใดเป็น “ค่านิยม” ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม 
 1. การใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้แสดงความรุนแรงท่ีเด่นชดัในสังคม 
 2. การเพิกเฉยไม่ใส่ใจกบัเร่ืองราวความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 3. การไม่ใหค้วามส าคญักบัการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. การยอมรับการกระท ารุนแรงของคนดงัในสังคม 
34. สารเสพติดประเภทใดท่ีจดัเป็นกลุ่มเดียวกบั “ยาไอซ์” 
 1. กญัชา มอร์ฟีน เฮโรฮีน 
 2. ยาบา้ แอลเอสดี แอเฟตามีน 
 3. โคเคน แอลเอสดี เหลา้แหง้ 
 4. เอก๊ตาซี ฝ่ิน แอเฟตามีน 
35. หากนกัเรียนช่วยคนข้ึนมาจากการจมน ้าส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นอนัดบัแรก คือขอ้ใด 
 1. เขยา่ตวัพร้อมเรียกผูป่้วย 
 2. น าน ้าออกจากปอดของผูป่้วยใหห้มด 
 3. การปลดส่ิงท่ีรัดตรึงร่างกาย เช่น เขม็ขดั  
 4. ตะแคงหนา้ใกลจ้มูกผูป่้วยเพื่อสังเกตการหายใจ 
 
 



 

21 
 

จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ีและเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถาม ขอ้ท่ี 36-40 
 นิดเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นคนสวย มีเพื่อนชายมาชอบเธอหลายคน เธอมกัไม่ปฏิเสธเม่ือมี
เพื่อนชายชวนไปเท่ียวกลางคืน ในท่ีสุดเธอมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเพื่อนชายจนมีอาการแพท้อ้ง ดว้ย
ความกลุม้ใจนิดจึงน าเร่ืองไปปรึกษาเพื่อนชาย ซ่ึงเพื่อชายแนะน าใหไ้ปท าแทง้ ผลสุดทา้ยนิดไปท าแทง้แต่
ตอ้งเสียชีวติดว้ยอาการตกเลือด 
36. ขอ้ใดเป็นเหตุผลของการท่ีนิดมีเพื่อนชายชอบหลายคน 
 1. นิดเป็นคนสวย 
 2. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
 3. ชอบเท่ียวกลางคืน 
 4. ไม่ปฏิเสธค าขอของเพื่อนชาย 
37. ขอ้ใดเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนบ่อยจากการเท่ียวกลางคืนของหญิงสาว 
 1. ถูกชิงทรัพย ์
 2. ถูกมอมยา 
 3. ถูกข่มขืน 
 4. ถูกท าร้ายร่างกาย 
38. เม่ือเกิดปัญหานิดควรปรึกษาใคร 
 1. เพื่อนชาย 
 2. เพื่อนสนิท 
 3. ครูประจ าชั้น 
 4. ผูป้กครอง 
39. ขอ้ใดเป็นการแกปั้ญหาการตั้งครรภใ์นวยัเรียนท่ีดีท่ีสุด 
 1. หยดุเรียนไประยะหน่ึงเพื่อคลอดลูก 
 2. ท าแทง้เพราะไม่สามารถเล้ียงดูได ้
 3. ลาออกจากโรงเรียนแลว้หางานท าเพื่อเล้ียงลูก 
 4. แจง้ความเพื่อหาผูรั้บผดิชอบ 
40. ขอ้ใดเป็นส่ิงท่ีนิดควรปฏิบติัมากท่ีสุดเพื่อไม่ใหเ้หตุการณ์น้ีเกิดข้ึน 
 1. รักนวลสงวนตวั 
 2. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนวยัอนัควร 
 3. ตั้งใจเรียน 
 4. ไม่ชิงสุกก่อนห่าม 
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จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ีและเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถาม ขอ้ท่ี 41-45 
 นพวรรณ เลิศชีวกานต ์หรือ “นอ้งนก” เป็นนกัเทนนิสเยาวชนหญิงอาย ุ17 ปี จากจงัหวดัเชียงใหม่ เธอ
ประสบความส าเร็จในการเล่นกีฬาเทนนิสเป็นอยา่งสูง เม่ือเดือนมิถุนายน ปี 2552 ท่ีผา่นมา นอ้งนกได้
ต าแหน่งชนะเลิศหญิงเด่ียวและหญิงคู่มาครองในการแข่งขนัเทนนิสเยาวชนวมิเบิลดนัท่ีประเทศองักฤษ 
 ความส าเร็จในการแข่งขนัคร้ังน้ี เป็นผลมาจากการท างานอยา่งหนกัของผูฝึ้กสอนชาวอเมริกนัช่ือ    
ฌกัส์ คริส เขาไดทุ้่มเททั้งกายใจ และเวลาในการฝึกสอนใหน้อ้งนกไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีส าคญัของ 
นกัเทนนิสท่ีดีทั้งในดา้นสมรรถภาพทางกาย การแสดงทกัษะความสามารถ การควบคุมสภาพจิตใจและ
ความมีน ้าใจนกักีฬา 
 อยากทราบวา่ในการฝึกซอ้มหรือแข่งขนั นพวรรณ เลิศชีวกานต ์หรือ “นอ้งนก” ไดแ้สดงความสามารถ
อยา่งไรในการเล่นเทนนิส 
41. นพวรรณตอ้งการฝึก 90 % ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด หล่อนจะมีอตัราการเตน้ของหวัใจเท่าใด 
 1. 183 คร้ังต่อนาที 
 2. 188 คร้ังต่อนาที 
 3. 193 คร้ังต่อนาที 
 4. 198 คร้ังต่อนาที 
42. สมรรถภาพทางกายดา้นใดส าคญัมากท่ีสุดในการกระโดดตบลูกเหนือศีรษะ 
 1. ความแขง็แรง 
 2. การทรงตวั 
 3. พลงั 
 4. ความอ่อนตวั 
43. ในการตีลูกวอลเลยบ์อล นพวรรณควรตีลูกในอากาศท่ีต าแหน่งใด 
 1. ต าแหน่งลูกลอยสูงสุด 
 2. ต าแหน่งลูกอยูร่ะดบัตาข่าย 
 3. ต าแหน่งลูกอยูร่ะดบัต ่ากวา่ตาข่าย 
 4. ต าแหน่งลูกอยูห่นา้ตวั 
44. ปัจจยัของความเครียดขอ้ใด ท่ีนพวรรณคิดวา่มีผลกระทบต่อการเล่นมากท่ีสุด 
 1. การตดัสินท่ีไม่เป็นธรรม 
 2. การประเมินความสามารถโดยบุคคลอ่ืน 
 3. ผูฝึ้กสอนเขม้งวดเกินไป 
 4. ความสามารถของการแข่งขนั 
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45. คุณลกัษณะใดของนพวรรณท่ีควรแสดงถึงการรู้จกัแพรู้้จกัชนะ 
 1. การไม่เอารัดเอาเปรียบฝ่ายตรงขา้ม 
 2. การกลา้ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 3. การไม่แสดงทีท่าท่ีไม่พึงประสงค ์
 4. การยอมรับนบัถือการตดัสิน 
จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ีและเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถาม ขอ้ท่ี 46-50 
 สงบไปเป็นเพื่อนคุณพอ่ท่ีไปตรวจร่างกายประจ าปีท่ีโรงพยาบาลในจงัหวดั ผลการตรวจร่างกายทัว่ไป 
คุณพอ่ของสงบอาย ุ60 ปี มีน ้ าหนกั 80 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร มีอาการปวดเข่าเล็กนอ้ยเวลาเดิน 
ผลการตรวจเลือดพบวา่ ไขมนัในเส้นเลือดชนิดคลอเรสเตอรอลมีค่า 230 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ไขมนัในเส้น
เลือดชนิดไตรกลีเซอร์ไรดมี์ค่า 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร คุณหมอแนะน าใหคุ้ณพอ่ดูแลตนเองในเร่ืองการ
รับประทานอาหาร และการออกก าลงักายเป็นพิเศษ โดยยงัไม่ตอ้งพึ่งการรับประทานยา และขอใหก้ลบัมา
พบแพทยใ์หม่ภายใน 3 เดือน 
46. สงบควรจดัอาหารเยน็ใหคุ้ณพอ่แบบใด 
 1. ขา้วกลอ้ง ผกัตม้น ้าพริกตาแดง ปลาดุกยา่ง 
 2. ขา้วสวย แกงจืดสาหร่าย ไข่เจียวหอยนางรม 
 3. ขา้วกลอ้ง แกงเขียวหวานไก่ ละเดาน ้าปลาหวาน 
 4. ขา้วสวย ไข่เจียวหอยนางรม ปลาดุกยา่ง  
47. ของหวานและผลไมส้ าหรับคุณพอ่ควรเป็นแบบใด 
 1. กลว้ยบวชชี แอปเป้ิล 
 2. ถัว่เขียวตม้ แกว้มงักร 
 3. ขนมชั้น ชมพู่ 
 4. ถัว่เขียวตม้ ล าไย 
48. สงบจะแนะน าคุณพอ่ให้ออกก าลงักายแบบใด 
 1. ไทเก๊ก โยคะ เตน้แอโรบิก 
 2. โยคะ ยกน ้าหนกั วิง่ 
 3. ถีบจกัรยาน ร าไมพ้ลอง ยกน ้ าหนกั 
 4. โยคะ ถีบจกัรยาน ไทเก๊ก 
49. คุณพอ่ของสงบมีองคป์ระกอบของร่างกายจดัอยูใ่นประเภทใด 
 1. มีน ้าหนกัปกติ 
 2. มีน ้าหนกัเกินเล็กนอ้ย 
 3. มีน ้าหนกัเกินค่อนขา้งมาก 
 4. มีน ้าหนกัเกินมาก 
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50. ถา้คุณพอ่ของสงบไม่ดูแลเร่ืองอาหารและการออกก าลงักาย คุณพอ่จะมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
 ชนิดใด 

1. เบาหวาน โรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 
2. โรคน่ิวในไต โรคความดนัโลหิตสูง 
3. โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
4. โรคเกาต ์โรคเบาหวาน 
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ปีการศกึษา 

   ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา สุขศึกษา                              2553 
 

 

ส่วนที ่2   : แบบระบายตวัเลือก แต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
  จ านวน 40 ขอ้ :  ขอ้ละ 2.5 คะแนน 
 
  1. ธิดามีอาชีพเป็นพนกังานขายของหนา้ร้านมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ ธิดาควรมีวธีิดูแล 
 ระบบทางเดินปัสสาวะท่ีถูกตอ้งอยา่งไร 
 1. ท าความสะอาดอวยัวะเพศหลงัการขบัถ่าย 
 2. ถ่ายปัสสาวะจนหมด และด่ืมน ้าวนัละ 8-10 แกว้ 
 3. ไม่กลั้นปัสสาวะ และท าความสะอาดอวยัวะเพศหลงัการขบัถ่ายทุกคร้ัง 
 4. ด่ืมน ้าวนัละ 8-10 แกว้ ถ่ายปัสสาวะจนหมด และรับประทานยาตามแพทยส์ั่ง 
  2. ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของฮอร์โมนท่ีมีต่อร่างกาย 
 1. ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด 
 2. ควบคุมการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย 
 3. ควบคุมระดบัเลือดในร่างกาย 
 4. ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย 
  3. ถา้นกัเรียนตอ้งการเป็นผูมี้สุขภาพดี นกัเรียนจะวางแผนการปฏิบติัตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอยา่งไร 
 1. ปฏิบติัตามหลกัคนไทยไร้พุง 
 2. ปฏิบติัตามหลกัสุขบญัญติัแห่งชาติ 
 3. ปฏิบติัตามหลกัการออกก าลงักาย 
 4. ปฏิบติัตามหลกัการป้องกนัโรค 
  4. วธีิการใดท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดในการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมสุขภาพ 
 1. การใหค้  ามัน่สัญญา 
 2. การควบคุมตนเอง 
 3. การวางกรอบพฤติกรรม 
 4. การเตือนความจ า 
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  5. พฤติกรรมของบุคคลใดท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์มากท่ีสุด 
 1. จุ๋มไปดูหนงักบักอ้งสองต่อสอง 
 2. บอลรู้จกักบัเอ๋ทางอินเทอร์เน็ตแลว้นดัเจอกนั 
 3. บอยเจอกบันกท่ีงานปาร์ต้ีแลว้ไปคา้งคืนดว้ยกนั 
 4. นุ่นชอบใส่เส้ือเกาะอกไปเท่ียวในผบั 
  6. ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหว้ยัรุ่นนิยมแต่งกายใหเ้ป็นจุดเด่นของตนเองคือ 
 1. ตอ้งการเลียนแบบดารานกัร้อง 
 2. ตอ้งการเลียนแบบคนท่ีตนเองช่ืนชอบ 
 3. ตอ้งการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบขา้ง 
 4. ตอ้งการการยอมรับจากเพื่อนฝงูและเพศตรงขา้ม 
  7. ขอ้ใดเป็นการใชท้กัษะปฏิเสธท่ีไม่เหมาะสม 
 1. ปฏิเสธดว้ยค าตอบท่ีน่าเช่ือถือ ท่าทีจริงจงั 
 2. เม่ือถูกรบเร้า ใหห้ลีกเล่ียงและปฏิเสธดว้ยถอ้ยค าสุภาพ 
 3. แสดงพฤติกรรมท่ีสุภาพในการปฏิเสธควบคู่กบัค าพดู 
 4. พดูตดับท แสดงความไม่พอใจ และตอบโตท้นัที 
  8. เม่ือแต่งงานแลว้ควรจะคบเพื่อนหรือไม่ 
 1. ไม่ควร เพราะเพื่อนอาจชวนเท่ียวท าใหไ้ม่มีเวลาส าหรับครอบครัว 
 2. ไม่ควร เพราะเพื่อนอาจรบกวนเร่ืองเงินท าใหเ้กิดปัญหาครอบครัว 
 3. ควร แต่ตอ้งจดัแบ่งเวลาในการพบปะเพื่อนและครอบครัวใหพ้อดี 
 4. ควร และปฏิบติัต่อเพื่อนเหมือนเดิมทุกอยา่ง 
  9. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิสร้างเสริมความสามคัคีในโรงเรียน 
 1. มีการอบรมจริยธรรม 
 2. จดัโครงการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน 
 3. ลงโทษผูก้ระท าความผดิตามระเบียบของโรงเรียน 
 4. จดัใหมี้โครงการค่ายบ าเพญ็ประโยชน์ 
10. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ 
 1. ผูเ้ล่นเปล่ียนตวัแลว้มีสิทธ์ิเปล่ียนตวัเขา้เล่นไดอี้ก 
 2. ผูโ้ยนลูกเสิร์ฟมีสิทธ์ิเหยยีบเส้นส่งหรือยกเทา้ได ้
 3. ผูเ้ล่นไม่มีสิทธ์ิติดตามลูกท่ีออกนอกสนามได ้
 4. ผูเ้สิร์ฟลูกติดตาข่ายแลว้ลงในแดนฝ่ายรับ ถือวา่เป็นลูกดีใหเ้ล่นต่อได ้
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11. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 1. รูปร่างล ่าเต้ีย เหมาะส าหรับเล่นกีฬายกน ้าหนกั มวยปล ้า 
 2. รูปร่างผอมเล็ก เหมาะส าหรับเล่นกีฬายมินาสติก กระโดดไกล วิง่มาราธอน 
 3. รูปร่างผอมสูง เหมาะส าหรับเล่นกีฬากระโดดขา้มร้ัว กระโดดน ้า เทควนัโด 
 4. รูปร่างสูงใหญ่ เหมาะส าหรับเล่นกีฬายกน ้าหนกั มวยปล ้า ขวา้งจกัร พุง่แหลน 
12. ทกัษะการส่งลูกบาสเกตบอลท่ีมีความเร็ว แรง และแม่นย  าคือทกัษะใด 
 1. การส่งลูกกระดอน 
 2. การส่งลูกมือเดียวเหนือศีรษะ 
 3. การส่งลูกสองมือระดบัอก 
 4. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ 
13. ขอ้ใดเป็นมารยาทของผูช้มกีฬาท่ีควรกระท าเป็นอยา่งยิง่ 
 1. กระท าตวัเป็นผูต้ดัสินเอง 
 2. กระท าส่ิงใดๆ ท่ีท าใหผู้ต้ดัสินปฏิบติังานไม่สะดวก 
 3. แสดงความช่ืนชมแก่ผูเ้ล่นท่ีเล่นดี เช่น ปรบมือ 
 4. แสดงความเคารพผูเ้ล่นโดยการโคง้ 
14. กิจกรรมใดควรท าทนัทีหลงัการออกก าลงักาย 
 1. ผอ่นคลายร่างกาย 
 2. ด่ืมน ้าเยน็ 
 3. รับประทานอาหาร 
 4. นอนพกั 
15. เหตุใดจึงตอ้งใชกิ้จกรรมกายบริหารก่อนออกก าลงักาย 
 1. เตรียมความพร้อมและป้องกนัการบาดเจบ็ 
 2. ใหข้อ้ต่อยดืเหยยีดไดม้ากข้ึน 
 3. ช่วยใหก้ลา้มเน้ือท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. เพิ่มความต่ืนตวัในการออกก าลงักาย 
16. ขอ้ใดเป็นการน าความรู้วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวเขา้มาใชใ้นการเล่นกีฬา 
 1. ตอ้ยฝึกซอ้มกีฬาท่ีช่ืนชอบทุกวนั 
 2. ตุ่มเลือกรองเทา้กีฬาท่ีมีความเบา และกระชบัเทา้ 
 3. ต่ายทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนการเล่นกีฬาเสมอ 
 4. ต่ิงปรึกษากบัผูฝึ้กสอนกีฬาเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องในการเล่นกีฬาของตนเอง 
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17. สมชยัเป็นโรคไขขอ้อกัเสบ นกัเรียนจะแนะน าใหเ้ขาออกก าลงักายประเภทใด 
 1. ฟุตบอล 
 2. วา่ยน ้า 
 3. ข่ีจกัรยาน 
 4. วิง่ 
18. หน่วยงานใดเป็นผูรั้บผดิชอบการแข่งขนักีฬาไทยคพั 
 1. ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. การท่องเท่ียวและการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ีและเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถามขอ้ 19-21 
 บริษทัเคร่ืองส าอางยีห่้อ SWANA มีโครงการเตรียมวางตลาดยาลดความอว้นขนานใหญ่ ซ่ึงสกดัจาก
ผลราสเบอร่ีท่ีเรียกวา่ “คีโทน” (ketone) อนัเป็นสารประกอบธรรมชาติท่ีมีกล่ินหอม และมีสรรพคุณช่วยใน
การเผาผลาญไขมนัส่วนเกิน ทีมนกัวจิยัไดผ้ลิตยาเมด็ส าหรับเค้ียวท่ีมีส่วนประกอบของคีโทนซ่ึงสกดัจากผล
ราสเบอร่ี 1,000 ผล ทางบริษทัอา้งวา่ยาตวัน้ีสามารถลดความอว้นไดดี้กวา่ “แคปไซซิน” ท่ีไดจ้ากพริกแดง
ถึง 3 เท่า โดยผูผ้ลิตบอกวา่ คีโทนจากผลราสเบอร่ีสามารถลดน ้าหนกัไดเ้ฉล่ีย 1 กิโลกรัม หลงัจากกินยา
เพียงเมด็เดียว 
19. ขอ้ใดคือสาเหตุของโรคอว้น 
 1. รับประทานอาหารเสริมทุกวนั 
 2. รับประทานผกัและผลไมทุ้กวนั 
 3. รับประทานอาหารเป็นเวลาทุกวนั 
 4. รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงทุกวนั 
20. ถา้นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกซ้ือจะปฏิบติัอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 
 1. ไม่ซ้ือ เพราะค าโฆษณาสรรพคุณเกินความจริง 
 2. ซ้ือ เพราะเป็นสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
 3. ซ้ือ เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีการโฆษณาสรรพคุณท่ีน่าเช่ือถือ 
 3. ไม่ซ้ือ เพราะไม่มีขอ้มูลการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
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21. ผูซ้ื้อยาลดความอว้นไปรับประทานแลว้ไม่ไดผ้ลตามการโฆษณา ท าให้เกิดผลขา้งเคียง จึงแจง้ใหผู้ผ้ลิต 
 ทราบเพื่อให้รับผิดชอบแต่ถูกปฏิเสธ ผูซ้ื้อควรปฏิบติัอยา่งไร 

1. แจง้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. แจง้ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3. แจง้ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ 
4. แจง้ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ี แลว้เลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถามขอ้ท่ี 22-24 
 สาเหตุหลกัท่ีท าใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบกบัภาวะแหง้แลง้ นอกจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอยา่ง  
เอลนิโญแลว้ยงัมีการตดัไมท้  าลายป่าซ่ึงเป็นปัญหาสะสมมานาน ท าใหป่้าตน้น ้าเกิดภาวะขาดความสมดุล  
น ้าไม่ไหลตามฤดูกาล ส่งผลใหส้ถานีเก็บน ้าทัว่ประเทศไม่สามารถเก็บน ้าไดอ้ยา่งเพียงพอ ท าใหเ้กิดความ
เสียหาย ชาวนาไดผ้ลผลิตนอ้ยท าใหป้ระสบปัญหาการขาดทุน 
22. จากขอ้ความดงักล่าวนกัเรียนคิดวา่ปัญหาเกิดจากอะไร 
 1. การตดัไมท้  าลายป่า 
 2. การใชน้ ้ามากเกินไป 
 3. สถานท่ีเก็บน ้ามีนอ้ยเกินไป 
 4. ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล 
23. เหตุผลใดดีท่ีสุดท่ีตอ้งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 1. เพราะไม่สามารถหามาทดแทนได ้
 2. เพราะมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติมนุษย ์
 3. เพราะไม่สามารถเกิดข้ึนเองได ้
 4. เพราะจะท าใหมี้ปริมาณมากเกินความตอ้งการ 
24. ถา้ป่าไมถู้กท าลายลงเร่ือยๆ จะเกิดผลเสียท่ีส าคญัท่ีสุดต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 1. น ้าท่วมตลอดปี 
 2. สัตวป่์าถูกท าลาย 
 3. ดินตามภูเขาพงัทลาย 
 4. ขาดความชุ่มช้ืน ปริมาณน ้าลดลง 
จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ี แลว้เลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถามขอ้ท่ี 25-27 
 มานีรู้สึกวา่ทรวงอกของตวัเองเล็กมากจึงไปปรึกษาเพื่อน เพื่อนแนะน าใหม้านีไปเสริมทรวงอกดว้ย
การฉีดสาร เธอจึงไปเสริมทรวงอกตามค าแนะน าของเพื่อน 3 เดือนต่อมาหลงัจากต่ืนนอนตอนเชา้ เธอพบวา่ 
เตา้นมของตนเองผดิปกติจึงคล าดูพบวา่มีกอ้นเน้ือแขง็กล้ิงไปมาอยูภ่ายใน บีบดูแลว้รู้สึกเจบ็บริเวณเตา้นม 
บางคร้ังมีน ้าเหลืองไหลออกมาจากหวันม 
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25. จากสถานการณ์ดงักล่าวนกัเรียนคิดวา่มานีมีความเส่ียงต่อโรคใดมากท่ีสุด 
 1. โรคอว้น 
 2. โรคเบาหวาน 
 3. โรคมะเร็ง 
 4. โรคความดนัโลหิตสูง 
26. นกัเรียนคิดวา่ลกัษณะอาการของมานีท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากอะไร 
 1. ความเครียด 
 2. ด่ืมน ้ามากเกินไป 
 3. กินยาแกป้วดมากเกินไป 
 4. มีสารแปลกปลอมในร่างกาย 
27. วธีิ Mammography คืออะไร 
 1. การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยช่์องคลอด 
 2. การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยช่์องปาก 
 3. การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยเ์ตา้นม 
 4. การใชเ้คร่ืองมือเอกซเรยป์ากมดลูก 
28. ถา้ลืมรับประทานยาในม้ือหน่ึงม้ือใดควรปฏิบติัอยา่งไร 
 1. รีบรับประทานยาทนัทีท่ีนึกได ้โดยไม่ตอ้งเพิ่มขนาดยา 
 2. งดรับประทานยาในวนันั้นและเร่ิมรับประทานใหม่ในวนัต่อไป 
 3. เพิ่มขนาดการรับประทานยาเป็น 2 เท่า เพื่อชดเชยในม้ือท่ีผา่นมา 
 4. ยกเลิกการรับประทานยาชุดนั้น แลว้ไปซ้ือยาชุดใหม่จากร้านขายยามารับประทาน 
29. ขอ้ใดเป็นแนวทางการป้องกนัมิใหมี้การใชส้ารเสพติดในชุมชนท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด 
 1. จดัใหพ้ระมาอบรมเร่ืองการประพฤติดี 
 2. สอนใหเ้ยาวชนรู้จกัการปฏิเสธสารเสพติด 
 3. จดัต ารวจหมู่บา้นคอยเฝ้าระวงัผูติ้ดยา 
 4. จดักิจกรรมและใหค้วามรู้ดา้นยาเสพติดแก่เยาวชน 
30. การเล้ียงดูเด็กในครอบครัวใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีไม่ชอบใชค้วามรุนแรงสามารถท าไดอ้ยา่งไร 
 1. ครอบครัวตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ 
 2. พอ่ แม่ตอ้งอธิบายโทษของการใชค้วามรุนแรง 
 3. พอ่ แม่ตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 
 4. ควบคุมไม่ใหลู้กเล่นเกมท่ีมีความรุนแรง 
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31. เราสามารถตรวจสอบอาการหมดสติของผูป้ระสบอุบติัเหตุไดด้ว้ยวธีิใด 
 1. ใชไ้ฟฉายส่องท่ีตา 
 2. สังเกตการกระตุกของกลา้มเน้ือ 
 3. สัมผสัลมหายใจท่ีจมูก 
 4. ดูการเคล่ือนไหวท่ีหนา้อก 
32. การถูกตีอยา่งแรงท่ีหนา้ผาก ตาหรือแกม้ มกัจะท าใหเ้ลือดคัง่ในเน้ือเยือ่อ่อนรอบๆ ดวงตา ผวิหนงั 
 จะเป็นสีคล ้า และบริเวณนั้นจะบวม ผูป้ฐมพยาบาลควรปฏิบติัอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก เพื่อลดอาการ 
 บวมและบรรเทาความเจบ็ปวด 
 1. ประคบดว้ยความเยน็ 
 2. ประคบดว้ยความร้อน 
 3. ประคบดว้ยความอุ่น 
 4. ใชย้าข้ีผึ้งแกป้วดบวมทา 
33. เพราะเหตุใดคู่สมรสจึงควรไดรั้บการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน 
 1. เพื่อตรวจสอบความแขง็แรงของร่างกาย 
 2. เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ ์
 3. เพื่อตรวจหาโรคทางเพศสัมพนัธ์และทางพนัธุกรรม 
 4. เพื่อตรวจหาความบกพร่องของอวยัวะท่ีมีผลต่อการตั้งครรภ ์
34. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของครอบครัวอบอุ่น 
 1. สมาชิกของครอบครัวต่างมีชีวติอิสระของตนเอง 
 2. ครอบครัวมีฐานะพอเพียงในการดูแลสมาชิกของตน 
 3. ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนัทุกวนั 
 4. ครอบครัวมีการส่ือสารกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
35. ขอ้ความใดถูกตอ้งส าหรับวธีิการคุมก าเนิดแบบฉีดยา 
 1. ผูท่ี้ฉีดยาคุมก าเนิดตอ้งไปรับการฉีดยาทุก 6 เดือน 
 2. ผูท่ี้ใหน้มลูกดว้ยตนเองไม่ควรใชย้าฉีดคุมก าเนิด 
 3. ยาฉีดคุมก าเนิดสามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดห้ลงัจากฉีด 48 ชัว่โมง 
 4. ผูท่ี้ฉีดยาคุมก าเนิดจะไม่มีประจ าเดือนตลอดระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยา 
36. การออกก าลงักายดว้ยวธีิใดช่วยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวยีนโลหิต 
 1. วิง่ 200 เมตร 
 2. วิง่ 400 เมตร 
 3. วิง่ 800 เมตร 
 4. วิง่ 1,500 เมตร 
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37. จ านวนนกักีฬาขณะแข่งขนัในขอ้ใดเม่ือรวมกนัแลว้มีจ านวนมากท่ีสุด 
 1. ตะกร้อทีมชุด ฟุตบอล บาสเกตบอล 
 2. ฮอกก้ี บาสเกตบอล ซอฟทบ์อล 
 3. ซอฟทบ์อล ตะกร้อ ฮอกก้ี 
 4. ฟุตบอล วอลเลยบ์อล ซอฟทบ์อล 
จงอ่านขอ้เขียนต่อไปน้ี และเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับค าถามขอ้ 38-40 
 ในการเล่นกีฬาทุกชนิดสมรรถภาพทางกายเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานของร่างกาย ถา้นกักีฬามีสมรรถภาพทางกายสูงและแสดงความสามารถไดสู้ง ตรงกนัขา้มถา้นกักีฬามี
สมรรถภาพทางกายต ่าก็จะแสดงความสามารถต ่าดว้ย 
 สมรรถภาพทางกายเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิต ความอดทน
ของกลา้มเน้ือ ความเร็ว ความคล่องแคล่ววอ่งไว พลงั ความอ่อนตวั และการทรงตวั 
 อยากทราบวา่ในการแสดงความเคล่ือนไหวต่อไปน้ี สมรรถภาพทางกายใดมีความส าคญัมากท่ีสุด 
38. การลุกนัง่ (sit up) 1 นาที 
 1. ความแขง็แรง 
 2. ความเร็ว 
 3. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
 4. ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
39. การวิง่ไป-กลบั อยา่งรวดเร็ว 
 1. ความเร็ว 
 2. ความคล่องแคล่ววอ่งไว 
 3. ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
 4. ความอ่อนตวั 
40. การดึงขอ้บนราวเด่ียว 
 1. ความอ่อนตวั 
 2. พลงั 
 3. ความอดทนของกลา้มเน้ือ 
 4. ความแขง็แรง 
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เฉลยข้อสอบ 

  ชุดที ่1 แนวข้อสอบ O-NET   วชิา สุขศึกษา (มัธยมปลาย) 

ตอนที ่1 
 

ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
1. 1. เน่ืองจากฝ่ามือและฝ่าเทา้ เป็นอวยัวะท่ีตอ้งใชง้านมากท่ีสุด จึงตอ้งมีความหนามาก 

เพราะฝ่ามือจะตอ้งใชใ้นการหยบิจบัส่ิงของ ส่วนฝ่าเทา้ใชส้ าหรับเดิน 
2. 3. หลงัจากการตากฝนควรรีบอาบน ้ าทนัที เพราะเม่ือร่างกายเปียกช้ืนอาจส่งผลให้เป็น

โรคหวดัได ้และถา้หากปล่อยให้ร่างกายเปียกช้ืนเป็นเวลานานอาจจะท าให้ผิวหนงั
เกิดการอบัช้ืนจนเกิดเป็นเช้ือราข้ึนได ้และอาจส่งผลใหเ้กิดผืน่ข้ึนท่ีผวิหนงั 

3. 3. การออกก าลงักายท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อกระดูกนอ้ยท่ีสุด ควรเป็นการออกก าลงักาย 
ท่ีเบาๆ ไม่หนกั และไม่โลดโผนจนเกินไป จึงจะปลอดภยัต่อกระดูกมากท่ีสุด 

4. 2. การทานปลาเล็กปลาน้อย จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารท่ีมี
แคลเซียมสูง ซ่ึงสามารถรับประทานได้ทั้ งเน้ือและก้างหมดทั้ งตัว โดยแหล่ง
แคลเซียมจะอยูท่ี่หวัปลา และกา้งปลา 

5. 2. กล้ามเน้ือมีส่วนช่วยในการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย  โดยอาศัยการ
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่างๆ ของกระดูก 

6 2. การรับประทานอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การเค้ียวอาหารให้
ละเอียด เน่ืองจากจะท าให้ไม่เกิดอาการปวดทอ้ง เพราะการเค้ียวอาหารไม่ละเอียด
จะท าให้กระเพาะอาหารตอ้งท างานหนกัในการยอ่ยอาหาร ดงันั้นการเค้ียวอาหารท่ี
ถูกตอ้งควรเค้ียวอย่างน้อย 50 คร้ังต่อค า เพื่อท าให้ไม่มีปัญหาเร่ืองอาหารไม่ย่อย 
และเป็นการรักษาระบบการยอ่ยอาหารใหท้ างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

7. 1. การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย เสริมดว้ยผกัและ
ผลไมทุ้กม้ือ ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของ
ตนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แขง็แรง  

8. 3. การดูแลสุขภาพครอบครัวให้มีสุขภาพดีนั้น ควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง เน่ืองจากจะส่งผลให้ครอบครัวอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
9. 2. กระบวนการดูแลสุขภาพในขั้นของการประเมินปัญหานั้น เป็นการประเมินสภาวะ

สุขภาพของตนเองวา่ร่างกายอยูใ่นสภาพท่ีแขง็แรงหรือทรุดโทรมหรือไม่ เพื่อน า 
ไปสู่การวเิคราะห์ปัญหาต่อไป 

10. 4. การป้องกนัโรคเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะถา้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ก็ยอ่มส่งผลใหค้รอบครัวอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

11. 3. งานสาธารณสุขมูลฐาน สามารถใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในชุมชนกบัหน่วยงานไดเ้พื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
มีความสุข และมีสุขภาพดี 

12. 2. สภาพปัญหาสาธารณสุขท่ีพบมากในปัจจุบนั คือ ประชาชนมกัป่วยและเสียชีวติดว้ย
โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ ซ่ึงพบวา่
เกิดมาจากสาเหตุพฤติกรรมการใชชี้วติประจ าวนัและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ มลพิษในอากาศ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวั
บัน่ทอนสุขภาพของประชาชน หากไม่รู้จกัดูแลสุขภาพก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการ
เจบ็ป่วย เป็นโรคต่างๆ และอาจเสียชีวติในท่ีสุด 

13. 1. ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพท าใหเ้รารับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
น าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อการด าเนินชีวติท่ีมีสุขภาพดี 

14. 1. การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว เป็นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองชีวติและ
ครอบครัว ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 

15. 1. ขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิต คือ เป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้
บุคคลสามารถตดัสินใจไดว้า่ควรจะด าเนินชีวติของตนอยา่งไร เพื่อก่อใหเ้กิด
สุขภาพท่ีดีต่อตนเอง แต่การตดัสินใจของบุคคลในการท่ีจะเลือกวธีิการใดนั้นข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลข่าวสารทางสุขภาพท่ีไดรั้บ 

16. 3. แหล่งปฐมภูมิเป็นแหล่งของขอ้มูลข่าวสารสุขภาพท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์หรือ
สอบถาม ซ่ึงสามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

17. 3. แหล่งปฐมภูมิเป็นแหล่งของขอ้มูลข่าวสารสุขภาพท่ีไดรั้บมาโดยตรง เช่น การได้
ขอ้มูลข่าวสารมาจากการสัมภาษณ์หรือสอบถามจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง เป็นตน้ 
ส าหรับแหล่งทุติยภูมินั้นเป็นแหล่งของขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ไดรั้บมาโดยตรง แต่ไดมี้
การบนัทึกหรือมีการเผยแพร่อีกต่อหน่ึง 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
18. 3. ลกัษณะของขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ดี คือ ขาดความสมบูรณ์ของเน้ือหา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้า

นั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีใหข้อ้เทจ็จริง หรือมีข่าวสารท่ีครบถว้น ไม่ใช่ขาดส่วนใด
ส่วนหน่ึงไป ส่งผลใหไ้ม่สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

19. 2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมของวยัรุ่น มกัจะชอบอยูก่บักลุ่มเพื่อนมากกวา่
ครอบครัว จะใหค้วามส าคญักบัเพื่อนมาก จนอยากเป็นท่ียอมรับของเพื่อนท าให้
พยายามประพฤติตนในส่ิงท่ีเพื่อนๆ เห็นชอบ  

20. 3. การขาดเพื่อนต่างเพศไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการขาดความรู้เร่ืองเพศ และการดูแลเอาใจ
ใส่จากผูป้กครอง แต่เป็นผลมาจากพฒันาการทางสังคมของวยัรุ่นในการเลือก 
คบเพื่อน 

21. 3. การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเอง เป็นการกระท าท่ีไม่ผดิ เน่ืองจากเป็นการกระท าเพื่อ
ระบายความใคร่หรืออารมณ์ของตนเองขณะนั้นออกไป ซ่ึงท าใหเ้กิดความสุขได้
ชัว่ขณะหน่ึง 

22. 2. การเลือกรับส่ือต่างๆ เป็นผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีมีอิทธิพลมาจากส่ือ 
ไม่ใช่มีอิทธิพลท่ีเกิดจากตนเอง 

23. 2. การมีเพศสัมพนัธ์เพียงคร้ังเดียว อาจส่งผลใหต้ั้งครรภไ์ด ้เน่ืองจากวยัรุ่นบรรลุ 
วฒิุภาวะทางเพศ ซ่ึงในเพศชายสามารถท่ีจะหลัง่น ้าอสุจิ และเพศหญิงจะมี
ประจ าเดือน 

24. 3. หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรตั้งสติก่อนเพื่อใหส้ามารถหาแนวทางแกไ้ขปัญหา    
ท่ีเกิดข้ึน เม่ือตั้งสติไดแ้ลว้ควรพดูปฏิเสธดว้ยน ้าเสียงอยา่งจริงจงั ซ่ึงเป็นวธีิหน่ึง     
ท่ีสามารถหลีกเล่ียงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได ้ 

25. 3. การจบักลุ่มกนักบัเพื่อนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เป็นอิทธิพลท่ีเกิดจากเพื่อน เน่ืองจาก
วยัรุ่นสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนวยัเดียวกนัไดท้ั้งเพศเดียวกนัและ
เพื่อนต่างเพศ 

26. 3. ลกัษณะของครอบครัวท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย คือ ผูน้ าหรือหวัหนา้ครอบครัว 
เป็นผูอ้อกค าสั่งในทุกๆ เร่ือง โดยการกระท าดงักล่าวส่งผลใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัวไม่มีสิทธิในการร่วมเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใดในเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว เพราะตอ้งข้ึนอยูก่บัค  าสั่งหรือการตดัสินใจของบุคคลท่ี
เป็นผูน้ าครอบครัวเพียงอยา่งเดียว 

27. 2. การกอดจูบในท่ีสาธารณะ เป็นส่ิงท่ีสังคมไทยไม่ใหก้ารยอมรับ เน่ืองจากเป็นการ
แสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

28. 
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28. 3. การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เป็นตน้ จะช่วย

ลดแรงกระตุน้ในเร่ืองเพศ ส่งเสริมและควบคุมการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ี
เหมาะสมได ้เน่ืองจากไม่มีเวลาวา่งท่ีจะคิดหมกมุ่นในเร่ืองเพศ และกิจกรรม
ดงักล่าวไม่มีส่ิงเร้าท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 

29. 4. ควรปลูกฝังค่านิยมการรักนวลสงวนตวัของวยัรุ่นหญิงให้มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์
การท าแทง้ เป็นตน้ 

30. 2. อิทธิพลท่ีมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวยัรุ่นมากท่ีสุด คือ ครอบครัว เน่ืองจากเป็น
สถาบนัแรกในการอบรมและปลูกฝังค่านิยมทางเพศท่ีถูกตอ้งใหก้บัลูก ซ่ึงถา้พอ่แม่
มีทศันคติท่ีดีต่อค่านิยมทางเพศ ก็ยอ่มส่งผลใหลู้กมีค่านิยมทางเพศท่ีเหมาะสมตาม
ไปดว้ย 

31. 2. ฝ่ายหญิงควรรักนวลสงวนตวั ไม่ควรใหเ้พื่อนชายถูกเน้ือตอ้งตวั ถึงแมว้า่จะสนิท
สนมกนัมากก็ตาม เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ี 
ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการท าแทง้ได ้

32. 4. การหมกมุ่นในเร่ืองเพศมากเกินไป เป็นค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากอาจ
ส่งผลใหว้ยัรุ่นเกิดการเสพติดทางเพศ ซ่ึงน าไปสู่พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อตนเองในดา้นสุขภาพ และสังคม 

33. 4. การรักนวลสงวนตวั หมายความวา่ สามารถจะมีเพื่อนต่างเพศ คบหาสมาคมกบั
เพื่อนต่างเพศได ้แต่ตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้เพื่อนต่างเพศโอบกอด และท่ีส าคญัอยา่
อยูใ่นท่ีลบัตาสองต่อสองกบัเพื่อนต่างเพศ เพราะผูอ่ื้นจะมองในลกัษณะมี
ความสัมพนัธ์เชิง ชูส้าว 

34. 4. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นนั้นจ าเป็นจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
เพราะการท างานจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหง้านส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 

35. 4. การพดูจาอยา่งสุภาพอ่อนหวาน เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีอยา่งหน่ึง เน่ืองจาก
ส่งผลใหบุ้คคลรอบขา้งมีความตอ้งการท่ีจะใกลชิ้ดหรืออยากพดูคุยกบัเรามากข้ึน 

36. 1. มนุษยจ์  าเป็นจะตอ้งอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็นท่ีบา้น โรงเรียน ท่ีท างาน หรือ
ชุมชน ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีจะอยูห่รือท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีสัมพนัธภาพท่ีดี จะท าให้
เกิดความสุขจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
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37. 1. ไม่ควรแสดงความคิดเห็น และพยายามเปล่ียนเร่ืองสนทนาไปคุยเร่ืองอ่ืนแทน ซ่ึงถา้

เราใชว้ธีิน้ีหลายๆ คร้ัง เพื่อนบางคนก็จะรู้สึกวา่เราไม่ชอบการวจิารณ์ผูอ่ื้น ส าหรับ
การแนะน าเพื่อน อาจใชไ้ดใ้นบางกรณี เพราะบางคนอาจจะคิดวา่เราไปหกัหนา้เขา 
และมีผลต่อสัมพนัธภาพตามมา การรักษาน ้าใจแบบบวัไม่ใหช้ ้าน ้าไม่ใหขุ้่นจึงเป็น
วธีิท่ีดีท่ีสุด 

38. 4. การปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้น ควรยดึหลกัในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรือรู้จกัปรับปรุง
ตนเองในดา้นความคิด ความเขา้ใจลกัษณะนิสัย และการกระท าใหถู้กตอ้ง 
ขณะเดียวกนัก็ไม่ควรโทษผูอ่ื้น หรือเห็นแต่ความผิดความไม่ดีของผูอ่ื้น โดยไม่ได้
มองถึงตนเอง 

39. 3. เม่ือพบกบัเพื่อนใหม่ ไม่ควรถามเร่ืองครอบครัวของเพื่อน เพราะเราไม่สามารถ
ทราบไดว้า่ ครอบครัวของเพื่อนในขณะน้ีก าลงัมีปัญหาอยูห่รือไม่ และไม่ควรกา้ว
ก่ายเร่ืองส่วนตวัของเพื่อนมากจนเกินไป เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้ความสนิทสนมกนั 
มากพอ 

40. 4. การใหอ้ภยัและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น จะช่วยลดความขดัแยง้ใน
สังคมไดม้ากท่ีสุด เพราะหากทุกคนมีการใหอ้ภยั เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างซ่ึง
กนัและกนั ก็ยอ่มส่งผลใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข และมีความปลอดภยั 

41. 4. การเล้ียงลูกแบบตามใจทุกอยา่ง จะส่งผลใหลู้กขาดความมัน่ใจในตวัเอง ไม่สามารถ
ตดัสินใจไดเ้อง และยงัส่งผลกระทบใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าว เน่ืองจากลูกไม่ไดส่ิ้ง
ท่ีตอ้งการ ก็จะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวออกมา  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อไป
เร่ือยๆ จนกระทัง่เม่ือลูกเร่ิมโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ พ่อแม่ไม่สามารถจะช่วยเหลือดูแลลูก
ไดทุ้กเร่ือง ท าใหลู้กช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ลูกก็จะกลายเป็นคนมีปัญหาเขา้กบัสังคม
ไม่ได ้จึงอาจเปรียบไดว้า่ การเล้ียงลูกดงักล่าวเสมือนกบั “พอ่แม่รังแกฉนั” 

42. 1. ยาลดความอว้นนอกจากจะมีผลเสียแลว้ยงัมีผลดี เช่น ท าใหมี้รูปร่างสวยงาม  
เผาผลาญอาหารและพลงังาน เป็นตน้  จึงไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชย้า 
ลดความอว้น 

43. 1. วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความอยากรู้อยากลอง ชอบเส่ียง ดงันั้นวยัรุ่นท่ีติดสารเสพติด 
ส่วนใหญ่จึงมีสาเหตุมาจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

44. 2. การเสพสารเสพติด จะส่งผลเสียต่อตนเองในเร่ืองของสุขภาพมากท่ีสุด โดยส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ท าใหร่้างกายทรุดโทรม สติปัญญาลดลง จิตใจ
เล่ือนลอย คลุม้คลัง่ เป็นตน้ 
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45. 4. หนา้ท่ีของพ่อแม่ท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อป้องกนัใหลู้กห่างไกลจากสารเสพติด คือการ

อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากสารเสพติดต่างๆ เพื่อใหลู้กเกิดความตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากเสพสารเสพติด 

46. 3. การด าเนินการใหย้าชนิดอ่ืนทดแทน เป็นขั้นตอนการบ าบดัรักษาในขั้นถอนพิษยา 
47. 4. การยอมรับและใหก้ าลงัใจผูป่้วยในการเลิกเสพสารเสพติด เป็นวธีิการช่วยเหลือ

สมาชิกในครอบครัวท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากผูป่้วยตอ้งการก าลงัใจและความดูแล
อยา่งใกลชิ้ด ไม่ควรพดูตอกย  ้าหรือซ ้ าเติมผูป่้วย เพราะอาจท าใหผู้ป่้วยรู้สึกเกิด
ความทอ้แทต่้อการเลิกเสพสารเสพติดได ้

48. 3. วธีิการหลีกเล่ียงสารเสพติดท่ีดีท่ีสุด คือ การแนะน าเพื่อนใหเ้ลิกเสพสารเสพติด 
โดยชกัชวนเพื่อนใหท้ ากิจกรรมอ่ืนท่ีสร้างสรรคแ์ทน และคอยใหก้ าลงัใจเพื่อน  
ไม่ควรซ ้ าเติม เพราะอาจท าใหเ้พื่อนเกิดความรู้สึกทอ้แทใ้จในการเลิกเสพสาร 
เสพติดได ้

49. 2. สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีวยัรุ่นมกัจะถูกท าร้ายร่างกายคือ การทะเลาะววิาทกนัเอง โดยอาจ
เป็นผลมาจากความไม่เขา้ใจกนั การใชค้  าพดูท่ีกา้วร้าวหรือหยาบคาย การขาดความ
อดทน อดกลั้น 

50. 4. สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือความรุนแรงระหวา่งพอ่แม่กบัลูกอนั
เน่ืองมาจากการท่ีพอ่แม่ปรับตวัไม่ทนักบัการเจริญเติบโตของลูกในช่วงวยัรุ่นท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหลายดา้น คือ ช่องวา่งระหวา่งวยั เน่ืองจากพอ่แม่มกัจะคิดวา่ลูกยงั
เป็นเด็กอยูเ่สมอ ท าใหลู้กไม่มีอิสระทางความคิดในการตดัสินใจและการใชชี้วติ  

51. 4. ระดบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีถือไดว้า่มีความรุนแรงมากท่ีสุด คือการท าร้าย
ร่างกายจนเสียชีวติ เพราะเสมือนกบัการไดฆ่้าชีวติบุคคลภายในครอบครัวของ
ตนเอง ท่ีมีความรักความผกูผนักนัมานาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรอยา่งยิง่ เน่ืองจาก
สมาชิกในครอบครัวจะตอ้งมีความรัก ใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี
ใหแ้ก่กนั 

52. 4. อารมณ์และความเครียดเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงหากเกิด
ความเครียดเราสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยท่ีเราไม่รู้ตวั โดย
อาจจะแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวหรือความรุนแรงดงันั้นจึงควรท่ีจะลดความเครียด
ต่างๆ ใหผ้อ่นคลายลง เช่น ฟังเพลง ดูหนงั ท าบุญตกับาตร เป็นตน้ 

53. 1 การกดหนา้อกผูป่้วยใหมี้จงัหวะเร็วและแรงเกินไป เป็นหลกัการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เพราะอาจท าใหห้วัใจช ้าหรือกระดูกหกัได ้
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
54. 3. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยดว้ยวธีิอุม้ทาบและกอดหลงั ใชส้ าหรับผูป่้วยท่ีรู้สึกตวั และขา

ขา้งใดขา้งหน่ึงไดรั้บบาดเจบ็ 
55. 1. เม่ือพบผูป่้วยทางเดินหายใจอุดตนั มีอาการหายใจติดขดั ควรรีบแจง้เหตุฉุกเฉิน

ทนัที โดยในขณะท่ีก าลงัรอรถพยาบาลอยูน่ั้น ผูช่้วยเหลือควรท าการช่วยหายใจ 
และนวดหวัใจผูป่้วยร่วมดว้ย เพื่อไม่ใหผู้ป่้วยหยดุหายใจกะทนัหนั ซ่ึงถา้หากหยดุ
การช่วยหายใจ อาจท าให้ผูป่้วยเสียชีวติได ้

56. 2. การด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบหายใจท่ีดีท่ีสุดคือ การอยูใ่นสถานท่ีท่ีมี
อากาศบริสุทธ์ิ ไม่มีมลภาวะ เพราะจะท าใหร่้างกายไดรั้บแก๊สออกซิเจนจากอากาศ
ไปหล่อเล้ียงเซลลต่์างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ระบบหายใจท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่ถา้หากอยูใ่นสถานท่ีแออดั มีมลภาวะ อาจท าใหมี้โอกาสติดเช้ือ
โรคในระบบทางเดินหายใจไดง่้าย 

57. 1. การหายใจเอาอากาศท่ีไม่บริสุทธ์ิเขา้สู่ร่างกายเป็นเวลานานๆ จะส่งผลใหเ้กิดโรค
หอบหืด เน่ืองจากหายใจเอาสารท่ีแพเ้ขา้ไปในหลอดลม เช่น กล่ินน ้าหอม  
ยาฆ่าแมลง กล่ินอบั กล่ินท่อไอเสีย กล่ินบุหร่ี ภาวะอากาศเปล่ียน เป็นตน้ 

58. 2. การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม คือการดูแลสุขภาพของบุคคลในมิติทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ โดยมองถึงความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย วถีิ
การด าเนินชีวิตความสัมพนัธ์ดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม  
อยา่งหลากหลายในทุกระดบัในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การวนิิจฉยั 
การบ าบดัรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

59. 4. เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีใหค้วามสนใจและมกัใชเ้วลาส่วนใหญ่ท ากิจกรรมกบัเพื่อน
มากกวา่บุคคลอ่ืน แมก้ระทัง่บุคคลในครอบครัว โดยวยัรุ่นจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ
เพื่อนในกลุ่ม หากคบเพื่อนท่ีมีปัญหาความขดัแยง้เร่ืองเพศ ก็จะส่งผลใหมี้
พฤติกรรมเหมือนอยา่งเพื่อนตามไปดว้ย 

60. 4. ทกัษะการต่อรองเป็นเทคนิคหรือกลวธีิอยา่งหน่ึงของบุคคลในการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคล เพื่อป้องกนัการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์อนัอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น โดยการต่อรองควรพูดจาหรือแสดงท่าทางอยา่งจริงจงั ดว้ยความ
เป็นมิตร สุภาพ และนุ่มนวล 
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ข้อที่ เฉลย เหตุผลประกอบ 
61. 3. ส่ิงแรกท่ีนกัเรียนพึงปฏิบติัคือ ยอมรับความจริงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน และหนักลบัมา

ทบทวนตวัเองวา่เรามีขอ้บกพร่องอยา่งไร เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน
กวา่เดิม โดยอาจจะเล่าหรือระบายความในใจใหก้บัผูอ่ื้นฟัง และเร่ิมตน้ชีวติใหม่  
อยูก่บัปัจจุบนัโดยไม่นึกถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีผา่นมา ท าหนา้ท่ีของตนเองใหดี้ท่ีสุด
ซ่ึงในขณะน้ีควรท่ีจะเตรียมตวัสอบและทบทวนบทเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

62. 4. สาเหตุส าคญัในการรักษาคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคคือ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม
ในสังคมระหวา่งเจา้ของธุรกิจกบัผูบ้ริโภค เช่น กรณีท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บอนัตรายจาก
การใชสิ้นคา้ท่ีซ้ือไป จะถือวา่ผูป้ระกอบธุรกิจหรือเจา้ของธุรกิจกระท าผดิกฎหมาย 
ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถแจง้ความได ้ และมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องใหผู้ป้ระกอบธุรกิจชดใช้
ค่าเสียหายไดต้ามกฎหมาย 

63. 1. การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการใดก็ตาม จะตอ้งไดม้าตรฐานเหมาะสมกบั
การใช ้และตอ้งไม่เกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น เช่น ผูบ้ริโภคเลือกใช้
บริการรถโดยสารประจ าทาง ยอ่มจะตอ้งไดรั้บความปลอดภยัจากการโดยสาร 
รถประจ าทางนั้นๆ  และควรไดรั้บความคุม้ครองความปลอดภยัในชีวิต 

64. 2. บุคคลดงักล่าวถูกละเมิดสิทธิ เน่ืองจากสินคา้ท่ีไดซ้ื้อมานั้นไม่ตรงกบัจ านวนท่ีระบุ
ไว ้สามารถเรียกร้องสิทธิใหผู้ป้ระกอบการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดต้าม
กฎหมาย เช่น อาจเปล่ียนถุงพลาสติกบรรจุอาหารช้ินใหม่หรือคืนเงินให ้เป็นตน้ 

65. 1. แพทยจ์ะนิยมตรวจวนิิจฉยัโรคเบาหวานดว้ยการเจาะเลือด เพื่อดูระดบัน ้าตาลใน
เลือด ซ่ึงคนปกติจะมีค่าต ่ากวา่ 110 มิลลิกรัม หากพบวา่มีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ 126 
มิลลิกรัม ในการตรวจอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง สามารถวนิิจฉยัไดว้า่เป็นโรคเบาหวาน  
โดยการตรวจเลือดนั้นจ าเป็นจะตอ้งงดอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ตั้งแต่เท่ียงคืน
ไปจนถึงตอนเชา้ในวนัรุ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตรวจวินิจฉยัมีความแม่นย  าและไม่
คลาดเคล่ือน 

66. 3. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จะช่วยใหร่้างกายมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ช่วยสร้างภูมิตา้นทานโรค ท าใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพดี บุคลิกภาพดี แคล่วคล่อง วอ่งไว 
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ตอนที ่2 
 

ข้อที่ เหตุผลประกอบ 
1. ควรด่ืมน ้าเป็นประจ าทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้ รับประทานผกัและผลไม ้เพราะจะมี

วติามินและเกลือแร่ท่ีช่วยบ ารุงผวิ ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง คร้ังละ
ประมาณ 20-30 นาที พกัผอ่นใหเ้พียงพอ และไม่เสพส่ิงเสพติดต่างๆ 

2. เน่ืองจากนกัเรียนอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นอาหารท่ีควรเลือกทานเป็นล าดบัแรก คือ เน้ือสัตวแ์ละแป้ง เน่ืองจากร่างกาย
จะตอ้งการสารอาหาร เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างเซลลต่์างๆ และน าพลงังานไปใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3. พอ่แม่ควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ลูก โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงจะส่งผลใหลู้กเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมของพอ่แม่ในทางท่ีเหมาะสม ไม่ควรปกปิดเร่ืองเพศ ใหค้วามรักความเอา
ใจใส่แก่ลูกดว้ยความทะนุถนอม พดูคุยปรับความเขา้ใจกนั และไม่ใชค้วามรุนแรง 

4. ส่วนใหญ่จะมีการน ามาใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
   Facebook  เป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีท าใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ช ้Facebook คนอ่ืนๆ 
     ซ่ึงบางคนน ามาใชใ้นทางท่ีผดิจนอาจท าใหเ้กิดผลเสียอ่ืนๆ ตามมาได ้
   MSN  เป็นเครือข่ายสังคมท่ีน ามาใชส่ื้อสารผา่นอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายดาย สะดวกและ 
      รวดเร็ว ปัจจุบนัไดมี้ผูน้ ามาใชใ้นทางท่ีผดิ เช่น ใชห้าคู่ แสวงหาผลประโยชน์ ล่อลวงผูอ่ื้น  
      เป็นตน้ 

5. เพราะมีความเช่ือ ความศรัทธาในเร่ืองของค่านิยมทางเพศท่ีแตกต่างกนั โดยถูกก าหนดข้ึนจาก
บรรพบุรุษในแต่ละรุ่นท่ีสืบต่อกนัมา ซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบในเร่ืองของการแต่งงาน  
มีครอบครัววา่จะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 

6. บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีท าใหมี้เอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั สามารถสร้างความรู้สึกต่อผูพ้บเห็นวา่
ชอบหรือไม่ชอบ หรือเกิดความรู้สึกต่อบุคคลนั้นอยา่งไร ซ่ึงบุคลิกภาพท่ีดีจึงเป็นเสน่ห์และ
อ านาจ และเป็นท่ีช่ืนชอบของบุคคลทัว่ไป ท าใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

7. เกิดจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
หรือมีปัญหาในการติดต่อส่ือสาร ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และไม่กลา้แสดงออก 

8. เพื่อนในกลุ่มอยูอ่ยา่งไม่สงบสุข เกิดการขดัแยง้ทะเลาะววิาทกนั รวมถึงบุคคลอ่ืน เช่น พอ่แม่ 
ครูอาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ สถานศึกษาของนกัเรียน เป็นตน้ อาจไดรั้บความเดือดร้อนจากการ
กระท านั้นๆ  
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ข้อที่ เหตุผลประกอบ 
9. การมีทกัษะการส่ือสารท่ีดี มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยลดและแกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้ซ่ึง 

ผูส่้งข่าวสารจะตอ้งมีทกัษะการพดูท่ีดี เช่น ควรพดูจาใหไ้พเราะ พดูดว้ยความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา เป็นตน้ ส าหรับผูรั้บข่าวสาร ก็จะตอ้งมีทกัษะการฟังท่ีดี เช่น ฟังอยา่งตั้งใจและ
เลือกรับฟังแต่ส่ิงท่ีดีในแง่บวก มีสมาธิในการฟัง ไม่ควรพดูแทรกขณะท่ีผูพ้ดูก าลงัพดูอยู ่เป็นตน้ 

10. เพราะวยัรุ่นพยายามท่ีจะคน้หาความเขา้ใจในตนเอง ยิง่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว การติดต่อส่ือสารท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหโ้ลกทศัน์ของวยัรุ่นกวา้งข้ึน บางคนก็
คน้พบตนเองในทางท่ีถูกตอ้ง แต่บางคนกลบัหนัเหไปในทางท่ีผดิ ท าใหเ้ป็นบ่อเกิดของปัญหาท่ี
เห็นในปัจจุบนั 

11. อาหารเสริมไม่จดัวา่เป็นยาท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษาโรค แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้บประทานเพื่อ
เสริมจากอาหารหลกั ไม่มีสรรพคุณในการรักษาอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรือบ าบดัโรคใดๆ ทั้งส้ิน 
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกนัการเกิดโรคในคนท่ีมีสุขภาพปกติเท่านั้น 

12. เป็นวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากการทานยาแบบรวบยอดในม้ือถดัไป อาจส่งผลใหไ้ดรั้บยาเกิน
ขนาด และส่งผลใหก้ารรักษาไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันั้นหากลืมทานยาม้ือหน่ึงควรท่ีจะทานยาทนัที
เม่ือนึกข้ึนได ้แต่ไม่ควรรวบเป็น 2 เท่าในม้ือถดัไป และควรทานยาอยา่งสม ่าเสมอทุกวนัตาม
เวลาท่ีก าหนดเพื่อผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด 

13. หากสงสัยวา่เกิดการแพย้า ควรหยดุรับประทานยานั้นทนัที และรีบไปพบแพทยเ์พื่อใหแ้พทยรี์บ
ท าการรักษา และตรวจสอบยาชนิดนั้นวา่เป็นยาชนิดใด มีช่ือวา่อะไร เม่ือทราบแลว้ควรจดจ า
และบนัทึกไว ้และแจง้แก่ผูจ่้ายยาทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายยา เพื่อเป็นการป้องกนัการแพย้าชนิดนั้นซ ้ า
อีก 

14. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในประเทศไทย จะมีการแพร่ระบาดเขา้มาในรูปแบบของการ
ลกัลอบน าเขา้สารเสพติดตามชายแดนต่างๆ ซ่ึงพบวา่เป็นพื้นท่ีซ้ือขายรวมทั้งเป็นพื้นท่ีพกัสาร
เสพติด โดยผูค้า้รายใหญ่ส่วนมากจะอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้น และจะมีการวา่จา้งชนกลุ่มนอ้ย
เป็นผูล้  าเลียงยาเสพติด 

15. ครอบครัวท่ีขาดความรักความอบอุ่น ขาดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ทะเลาะกนัจนครอบครัวเกิด
ความแตกแยก อาจมีผลท าใหลู้กติดสารเสพติดได ้เน่ืองจากเม่ือลูกเกิดปัญหาต่างๆ ลูก 
ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้เพราะไม่มีผูใ้หค้  าปรึกษา จึงส่งผลใหลู้กแกปั้ญหาดว้ย
วธีิท่ีผดิ คือ การเสพสารเสพติด 

16. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครู อาจารย ์ควรมีส่วนช่วยในการพฒันานกัเรียน
และเยาวชนดว้ยการสอดส่องดูแลนกัเรียน จดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม 
และจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บันกัเรียน 
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ข้อที่ เหตุผลประกอบ 
17. โดยการจดัใหมี้การอบรมและเผยแพร่ความรู้โทษของสารเสพติด ซ่ึงอาจใหบุ้คลากรหรือ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในแหล่งชุมชนนั้นๆ มาใหค้วามรู้แก่คนในชุมชน นอกจากน้ีควรใหค้นใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาภายในชุมชน การจดัเวร
ยามคอยเฝ้าดูสถานการณ์ในชุมชน เป็นตน้ 

18. โครงการดงักล่าวมีส่วนช่วยในการป้องกนัปัญหาการใชส้ารเสพติดได ้เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
สร้างอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค ์ท าใหไ้ม่มีเวลายุง่เก่ียวกบัสารเสพติด  

19. ปัญหาสารเสพติดอาจก่อตวัจากปัญหาทางสังคม การขาดความรักความอบอุ่น และความเครียด
ต่างๆ อีกทั้งยงัมีวธีิการต่างๆ ในการหลบหลีกการจบักุม ท าใหห้าซ้ือสารเสพติดไดง่้าย 

20. บุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีน าสารระเหยมาใช ้เช่น ช่างทาสี พน่สี ช่างท าเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ โดย
ใชก้ารเคลือบผวิวตัถุส่ิงของต่างๆ เพื่อความสวยงาม จะมีความเส่ียงต่อการติดสารระเหยมาก
ท่ีสุด เพราะตอ้งคลุกคลีอยูก่บัสารระเหยเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน ดงันั้นบุคคล
เหล่านั้นจึงควรท่ีจะป้องกนัตนเองโดยการสวมหนา้กากและสวมเส้ือคลุมหรือถุงมือ เพื่อป้องกนั
พิษจากการสูดดมและการสัมผสัสารระเหยโดยตรง 

21. การครอบครอง การใช ้และการจ าหน่ายสารเสพติดก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตนเอง ไดแ้ก่ สุขภาพ
เส่ือมโทรม การตอ้งโทษหรือไดรั้บโทษตามกฎหมาย ซ่ึงน าความเส่ือมเสียมาใหแ้ก่ตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงสร้างความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ และสังคมจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ข้ึน 

22. ส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุการทะเลาะววิาท ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากความไม่เขา้ใจกนัของทั้ง 2 ฝ่าย 
หรือเป็นผลมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคอ์อกมาโดยท่ีตนเองไม่รู้ตวั เช่น การพดูจาหยาบคาย การใชก้ าลงัท าร้ายร่างกาย เป็นตน้ 

23. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวน ามาซ่ึงความไม่เขา้ใจกนัในครอบครัว สร้างความแตกแยกและ
อาจท าใหส้มาชิกในครอบครัวหาทางออกในการแกปั้ญหาท่ีผดิ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองและอาจลุกลามจนกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป 

24. โดยการจดัใหมี้การอบรมและเผยแพร่ความรู้โทษของสารเสพติด ซ่ึงอาจใหบุ้คลากรหรือ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในแหล่งชุมชนนั้นๆ มาใหค้วามรู้แก่คนในชุมชน นอกจากน้ีควรใหค้นใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาภายในชุมชน การจดัเวร
ยามคอยเฝ้าดูสถานการณ์ในชุมชน เป็นตน้ 

25. พอ่แม่ควรพดูคุยกบัลูกดว้ยเหตุผล ใหค้วามรัก ความอบอุ่นและความเป็นมิตร ไม่แสดง
พฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการใชค้วามรุนแรงใหลู้กเห็น เน่ืองจากลูกจะเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมต่างๆ ของพอ่แม่ 
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ข้อที่ เหตุผลประกอบ 
26. เม่ือรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมี เกิดความเคารพตนเอง  

มีความเช่ือมัน่ในตนเองวา่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวไดโ้ดยไม่ใชก้  าลงัใน
การแกไ้ขปัญหา 

27. เพราะเป็นวยัแห่งการเร่ิมตน้ วยัแห่งการเรียนรู้ วยัแห่งการพฒันาบุคลิกลกัษณะ และอารมณ์ของ
ตนเอง ดงันั้นพอ่แม่ผูป้กครองจึงควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัลูก ไม่ใชค้วามรุนแรงในการจดัการ
กบัปัญหา แต่ควรใชก้ารพูดคุย ทั้งน้ีเพื่อเด็กจะไดเ้ห็นแนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง โดยไม่ใชค้วาม
รุนแรง 

28. ท าความสะอาดแผลก่อน จากนั้นใชน้ิ้วมือท่ีสะอาดกดลงตรงปากแผลหรือจะใชผ้า้สะอาดวางลง
บนบาดแผล แลว้กดใหแ้น่นประมาณ 5-10 นาที จนเลือดหยดุแลว้จึงหยดุการกดและ 
ใชผ้า้พนัแผลไว ้

29. การตกเลือดท่ีออกมาจากหลอดเลือดแดง จะมีสีแดงสด โดยจะพุง่ออกมาตามจงัหวะการเตน้ของ
หวัใจ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายอยา่งมากถา้เลือดไหลไม่หยดุและไม่ไดห้า้มเลือด เพราะผูป่้วยอาจ
เสียชีวติไดภ้ายใน 3-5 นาที 

30. เพื่อช่วยพยงุชีวติของผูป่้วยใหเ้กิดการเสียชีวตินอ้ยท่ีสุด ใหผู้ป่้วยคลายความทุกขท์รมานและ
ไม่ใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเสียเลือดมากข้ึนไปอีก ก่อนท่ีจะส่งถึงมือแพทย ์

31. เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัของการตรวจสุขภาพ มีความเช่ือท่ีผิดๆ เช่น คิดวา่ร่างกาย
ตนเองยงัแขง็แรงสมบูรณ์ดีอยู ่ไม่จ  าเป็นตอ้งไปตรวจสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงบางคร้ังพบวา่บางคน
ป่วยเป็นโรคร้ายแรง แต่ยงัไม่มีอาการแสดงใดๆ ใหส้ังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จึงคิดวา่ตนเองไม่
เป็นอะไร ซ่ึงกวา่จะรู้ก็สายไปเสียแลว้ ดงันั้นเราจึงควรตรวจสุขภาพแต่เน่ินๆ เพื่อใหร่้างกายมี
สุขภาพท่ีแขง็แรง และปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ 

32. แสดงความรู้สึกของตนเองดว้ยท่าทีท่ีเป็นมิตร ใชค้  าพดูท่ีเป็นปกติ ใหอี้กฝ่ายรู้วา่ขอ้เสนอของเขา
เราไม่สามารถท าตามได ้และใหเ้ขาคิดถึงผลเสียจากการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั โดยอาจใช้
ค  าพดูต่อรองวา่ “เรารักเธอนะ แต่เรายงัไม่ควรเกินเลยไปมากกวา่น้ี เพราะอาจจะท าให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา ถึงเวลานั้นเราทั้ง 2 คน อาจจะแกปั้ญหานั้นไม่ได ้และอาจท าใหพ้อ่แม่เดือดร้อน” 

33. เพราะในผูป่้วยท่ีเป็นโรคไขเ้ลือดออก จะตอ้งคอยสังเกตวา่มีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือไม่ 
โดยสังเกตจากการอาเจียนหรือการถ่ายอุจจาระ ถา้หากผูป่้วยรับประทานอาหารท่ีมีสีคลา้ยเลือด 
จะท าใหส้ังเกตไดย้ากวา่ส่ิงท่ีปนเป้ือนมากบัการอาเจียนหรืออุจจาระนั้น คือเลือดหรืออาหารท่ี
ไดรั้บประทานเขา้ไป 

34. สามารถรับเช้ือโรคไดจ้ากการสัมผสัสารคดัหลัง่ต่างๆ จากผูป่้วย เช่น น ้ามูก เสมหะ น ้ าตา 
น ้าเหลือง น ้าลาย เป็นตน้ ซ่ึงหากสัมผสักบัสารคดัหลัง่เหล่าน้ี แลว้มาสัมผสักบัตา ปาก ก็จะ
ส่งผลใหเ้กิดการติดเช้ือได ้



 

45 
 

  ชุดที ่2 ข้อสอบ O-NET   วชิา สุขศึกษา                                         2552 

 
 

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