รหัสวิชา

06

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สอบวันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 - 17.30 น.
ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบชุดนีแ้ บ่งเป็น 3 ตอน : ตอนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 ศิลปะ
ตอนที่ 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ( 46 หน้า ) ข้อละ 2 คะแนน รวม 300 คะแนน
3. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชือ่ -นามสกุล เลขทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในข้อสอบ
4. ให้เขียนชือ่ -นามสกุล วิชาทีส่ อบ สถานทีส่ อบ ห้องสอบ เลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชาทีส่ อบ ด้วยปากกา
ในกระดาษคำตอบ พร้อมทัง้ ระบายเลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ทับตัวเลข
ในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน
5. ในการตอบ ให้ใช้ดนิ สอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก 1 2 3 หรือ 4
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถ่ กู ต้องหรือ
เหมาะสมทีส่ ดุ เพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง
ถ้าตัวเลือก
เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้
2

1

3

4

ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาดหมดรอยดำ
เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป 2 ชัว่ โมง 30 นาที
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิข์ องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบั อนุญาต
สถาบันฯ จะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทัง้ หมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
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ตอนที่ 1 : วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 1 - 50
1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น
1. ตับอ่อน ม้าม
2. ต่อมใต้สมอง รังไข่
3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน
4. ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์
2. อาการเยือ่ หุม้ สมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชือ้ ไวรัส ยกเว้นข้อใด
1. โรคคางทูม
2. โรคปอดบวม
3. โรคอีสกุ อีใส
4. โรคหัดเยอรมัน
3. หูนำ้ หนวกเกิดจากการติดเชือ้ อะไร
1. เชือ้ รา
3. ติดเชื้อไวรัส

2. เชื้อพยาธิ
4. เชื้อแบคทีเรีย

4. เมือ่ ใกล้วนั สอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนือ่ งจากร่างกายหลัง่ สารใด
ลดน้อยลง
1. ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟนิ
2. ซีโรโทนิน อินซูลนิ
3. เอ็นดอร์ฟนิ กลูคากอน
4. เมลาโทนิน โตปามีน
5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรูจ้ กั ตนเองและการยอมรับตนเอง
1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน
2. การเผชิญกับปัญหาได้
3. การรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ตนเอง
4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ
วันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม 2551

หน้า 3
เวลา 14.30 - 17.30 น.

6. คำกล่าวทีว่ า่ "มนุษย์ทกุ คนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด
1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน
2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้
3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ
4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว
7. เมือ่ ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ ตอนต้น วัยรุน่ ชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุน่
หญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รบั อิทธิพลจากข้อใด
1. ยีน
2. สมอง
3. สิ่งแวดล้อม
4. ต่อมไร้ทอ่
8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพือ่ ให้มสี ขุ ภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่
และออกกำลังกายด้วยการเดิน จะได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ ข้อใด
1. กระดูกยาวขึน้
2. มวลกระดูกมากขึน้
3. กล้ามเนือ้ แข็งแรงขึน้
4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น
9. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับการดำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
1. การอบรมเลีย้ งดู
2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
3. ระดับการศึกษาของครอบครัว
4. ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต
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10. จากคำกล่าวทีว่ า่ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถกู ต้องทีส่ ดุ
คือข้อใด
1. การอบรมเลีย้ งดู
2. สติปัญญา
3. สิ่งแวดล้อม
4. กรรมพันธุ์
11. การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี ควรยึดหลักปฏิบตั ขิ อ้ ใด
1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน
2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
3. ยกตนข่มท่าน
4. เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ ตาตาม
12. วิธกี ารระบายอารมณ์ทางเพศทีเ่ หมาะสม คือข้อใด
1. ออกกำลังกาย
2. อ่านหนังสือ
3. ฟังเพลง
4. ดูภาพยนตร์
13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย
2. การมีประจำเดือนของเด็กผูห้ ญิง
3. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึน้
4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย
14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดืม่ ของมึนเมา
2. การได้เห็นภาพและสือ่ เกีย่ วกับเพศสัมพันธ์
3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว
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15. วัฒนธรรมต่างชาติทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุน่ เกิดจาก
สาเหตุใดมากที่สุด
1. หนังสือและสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
2. การสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดน
3. ความเจริญทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์
16. ข้อใด เป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมือ่ มีเพศสัมพันธ์
1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ
2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
3. หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
4. ไม่สำส่อนทางเพศ
17. การออกกำลังกายวิธใี ด ทำให้หวั ใจแข็งแรงขึน้ ดีทส่ี ดุ
1. วิง่ 100 เมตร
2. ยกน้ำหนัก
3. เดินเร็ว
4. กระโดดสูง
18. เมือ่ มนุษย์ออกกำลังกาย ด้วยการวิง่ เหยาะ ๆ ทุกวัน ๆ ละ 30 นาที
ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนือ้ สีใดมากทีส่ ดุ
1. สีขาว
2. สีแดง
3. สีชมพู
4. สีดำ
19. อาการเหนือ่ ยล้า ทีเ่ กิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใด
ในร่างกาย
1. กรดแลกติก
2. กรดกำมะถัน
3. กรดเกลือ
4. กรดอะมิโน
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20. การฝึกออกกำลังกายแบบ วิง่ ไป - กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำ
จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด
1. ความแข็งแรง
2. ความทนทาน
3. ความคล่องแคล่ว ว่องไว
4. ความอ่อนตัว
21. การออกกำลังกายแบบใด เป็นการออกกำลังกายด้วยวิธกี ารเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่
1. การเต้นแอโรบิก
2. การฝึกยิมนาสติก
3. การวิ่งอยู่กับที่
4. การฝึกวิดพื้น
22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด
1. กล้ามเนือ้ คอ
2. กล้ามเนือ้ หลัง
3. กล้ามเนือ้ ต้นขา
4. กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาทีม่ คี วามหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจ เท่าใด
1. 156 ครัง้ ต่อนาที
2. 160 ครัง้ ต่อนาที
3. 166 ครัง้ ต่อนาที
4. 172 ครัง้ ต่อนาที
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24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญทีส่ ดุ ในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
1. อาหาร
2. อาหารเสริม
3. ยาบำรุง
4. การออกกำลังกาย
25. ในการเล่นกีฬา เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขอ้ เท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบตั อิ ย่างไร
1. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
2. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึน้ สูง
3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึน้ สูง
4. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
26. การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะ ทีถ่ กู ต้อง
1. 11 : 9 , 11 : 8
2. 15 : 13 , 15 : 12
3. 21 : 19 , 21 : 18
4. 25 : 23 , 25 : 21
27. การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวธิ ีการเล่นทีแ่ ตกต่างจากกีฬาอืน่
1. เทนนิส
2. แบดมินตัน
3. เทเบิลเทนนิส
4. วอลเลย์บอลชายหาด
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28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมือ่ คูแ่ ข่งตีลกู ทอปสปิน เราควรตัง้ หน้าไม้อย่างไร
เพือ่ ให้ลกู กระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคูแ่ ข่งขัน
1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย
2. ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย
3. ตีกลับไปโดยการตัง้ หน้าไม้ ตัง้ ฉากกับโต๊ะ
4. ตีกลับไปโดยการเอียงหน้าไม้เล็กน้อย
29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิง่ ผลัด 4 x 100 ม.
1. การรับ - ส่ง ไม้ผลัด จะต้องทำการรับ - ส่งไม้ ภายในระยะทาง 10 เมตร
2. นักกีฬาทีว่ ง่ิ ทางโค้งได้ดี จะต้องประจำทีไ่ ม้ 1 และไม้ 3
3. นักกีฬาทีว่ ง่ิ ช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วง่ิ แค่ระยะทาง 90 เมตร
4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
30. รายการแข่งขันใด ไม่มใี นการแข่งขันทศกรีฑา
1. วิง่ 400 เมตร
2. วิง่ 200 เมตร
3. วิง่ กระโดดไกล
4. พุ่งแหลน
31. เครือ่ งดนตรีทใ่ี ช้ในการบรรเลงเพลง
มีอะไรบ้าง
1. ปี่ชวา
กลองแขก
2. ปี่ชวา
กลองแขก
3. ฉิง่
ปีช่ วา
4. กลองแขก ระนาด

ประกอบการแสดงกระบีก่ ระบอง
ฉิง่
ระนาด
ระนาด
ฉิง่
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32. ข้อใดไม่ถกู ต้อง เกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1. ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น
2. ช่วยส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันกันมากขึน้
3. ช่วยส่งเสริมให้มกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
4. ช่วยส่งเสริมให้มสี มรรถภาพทางกายดีขน้ึ
33. นักกีฬาทีด่ ี จะต้องไม่ปฏิบตั ติ นในข้อใด
1. เมือ่ ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รบี อาบน้ำจะได้เย็นสบาย
2. แต่งกายในชุดวอร์ม เพือ่ ให้รา่ งกายอบอุน่
3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น
4. ออกกำลังกาย จากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก
34. การแข่งขันประเภทคูห่ รือประเภททีม เมือ่ มีการเล่นผิดพลาดเกิดขึน้
ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร
1. พูดกับตัวเอง หรือเพือ่ นร่วมทีม
2. พูดตำหนิเพือ่ นร่วมทีม
3. เฉย ๆ ต่างคนต่างเล่น
4. พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม
35. หากมีผถู้ ามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่
นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต
2. ให้สงั เกตอาการตนเองว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่
3. ให้สงั เกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือไม่
4. ให้สงั เกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่
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36. เมือ่ ต้องการซือ้ โทรทัศน์นกั เรียนควรปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ เป็นการรักษาสิทธิ
ของผูบ้ ริโภค
1. เลือกโทรทัศน์ทม่ี ยี ห่ี อ้ ทีค่ นนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา
2. ตรวจสอบสินค้าให้ถถ่ี ว้ น เก็บใบรับประกันสินค้า
3. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย
4. ซื้อโทรทัศน์จากร้านค้าที่คุ้นเคย
37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
1. มีความชืน้ สูงและอุณหภูมติ ำ่
2. มีความชืน้ ต่ำและอุณหภูมสิ งู
3. มีความชืน้ ต่ำและอุณหภูมติ ำ่
4. มีความชืน้ สูงและอุณหภูมสิ งู
38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กจิ กรรมนันทนาการ
1. การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
2. การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
3. การประกวดเต้นรำ
4. การชนไก่
39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด
1. รับประทานอาหารมากกว่าปกติ
2. ท้องเสีย
3. นอนไม่หลับ
4. ถูกทุกข้อ
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40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
1. นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่
2. เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
3. นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ
4. นายโตมีบา้ นอยูใ่ กล้ถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น
41. นางดวงพรมีนำ้ หนักตัว 58.5 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร อยากทราบว่า
นางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไร
1. 22.0
2. 24.0
3. 26.0
4. 28.0
42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด
1. กำจัดไข่และตัวเหา
2. ลดอาการไอ
3. รักษาอาการท้องเสีย
4. ใช้ขับพยาธิตัวตืด
43. บุคคลใดทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด
1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม
2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก
3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์
4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บเสื้อยืด
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44. การปฏิบตั ติ นในข้อใดของนายเอกทีจ่ ดั เป็นพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ
1. การเข้านอนหลังเวลา 21.00 น. ทุกวัน
2. การนวดตนเองเมือ่ มีอาการปวดกล้ามเนือ้
3. การซือ้ ยาแก้ทอ้ งเสียมารับประทานเมือ่ มีอาการท้องร่วง
4. การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา
45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุม่ กันแก้ปญ
ั หาของตนเอง
2. เพราะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน
3. เพราะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
4. เพราะชาวบ้านไม่ตอ้ งพึง่ รัฐอีกต่อไป
46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังนี้
1. ถูกคน ถูกเวลา ถูกทาง ถูกขนาดและถูกโรค
2. ถูกขนาน ถูกคน ถูกสถานการณ์ และ ถูกปริมาณ
3. ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิดและถูกคน
4. ถูกฉลาก ถูกวิธกี าร และถูกต้องกับอาการ
47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร
1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
2. ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป
3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
4. ปฏิเสธโดยขอเลือ่ นการทดลองสูบบุหรีไ่ ปก่อน
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48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
สามารถทำได้อย่างไร
1. พ่อแม่ตอ้ งพูดสอนให้ลกู รูจ้ กั การแก้ปญ
ั หาด้วยการมีสติ
2. พ่อแม่และลูกต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
3. ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา
4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ
49. ถ้านักเรียนจะช่วยผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุทห่ี วั ใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุน้
หัวใจไปพร้อมกันเพือ่ ช่วยฟืน้ คืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบตั อิ ย่างไร
1. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 2 : 15 ครัง้
2. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 5 : 12 ครัง้
3. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 6 : 15 ครัง้
4. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 8 : 14 ครัง้
50. ถ้ามีผปู้ ระสบอุบตั เิ หตุรถชนนอนอยูบ่ นถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร
1. เรียกเบา ๆ จับชีพจร สังเกตการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
2. สังเกตการหายใจ รอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
3. เอามือแตะตัวผูป้ ว่ ยเพือ่ วัดอุณหภูมขิ องร่างกาย และ สังเกตการหายใจ
4. จับตัวเขย่าเบา ๆ สังเกตม่านตา การหายใจ และ ลักษณะของสีผวิ

