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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกเพียงคาตอบเดียว
1. การปฏิบตั ิตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีผลดีอย่างไร
1. มีสุขภาพที่ดีท้งั ร่ างกายและจิตใจ
2. มีความปลอดภัยในชีวติ
3. เป็ นที่รักของผูอ้ ื่น
4. มีบุคลิกภาพที่ดี
2. เหตุใดจึงควรล้างมือก่อนกินอาหาร
1. สร้างสุขลักษณะที่ดีต่อผูท้ ี่พบเห็น
2. ป้ องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
3. ทาให้อาหารไม่ติดมือ
4. หยิบอาหารได้สะดวก
3. ใครมีการกระทาที่มีจิตสานึกต่อส่วนรวม
1. อ้นใช้บริ การห้องน้ าสาธารณะ
2. นุ่มรอรถประจาทางตรงป้ าย
3. แก้วทิ้งขยะลงในถังขยะ
4. ส้มใช้เงินอย่างประหยัด
4. การปฏิบตั ิตนอย่างไร จะทาให้ครอบครัวมีความสุข
1. ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน
2. ขอให้พอ่ แม่ซ้ือของเล่นให้
3. พาเพือ่ นๆ มาเที่ยวที่บา้ น
4. ให้พอ่ แม่พาไปเที่ยวกลางคืน
5. การมองโลกในแง่ดี มีผลมาจากสุขบัญญัติขอ้ ใด
1. การรักษาร่ างกายให้สะอาด
2. การมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง
3. การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
4. การทาจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใส
6. การรักษาผมให้สะอาดมีวธิ ีการดูแลอย่างไร
1. ใส่น้ ามันใส่ผม
2. ตัดผมให้ส้ นั อยูเ่ สมอ
3. ใส่หมวกป้ องกันฝุ่ นทุกครั้ง
4. สระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
7. ใครปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. ตูนกินอาหารที่ปรุ งสุกแล้ว
2. ต้นเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวัน
3. โต้งแปรงฟันวันละครั้ง
4. ต่ายอาบน้ าวันเว้นวัน
8. การกระทาในข้อใด มีผลเสียต่อสุขภาพ
1. ออกกาลังกายทุกวัน
2. ล้างมือหลังขับถ่าย
3. กินอาหารไม่เป็ นเวลา
4. ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
9. เหตุใดเราจึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด
1. ทาให้มีบุคลิกภาพที่ดี
2. ทาให้ไม่เป็ นโรคผิวหนัง
3. ทาให้ดูทนั สมัย
4. ทาให้เพือ่ นชอบ
10. การทาความสะอาดร่ างกายในข้อใดที่ควรปฏิบตั ิทุกวัน
1. ขัดผิว
2. ตัดเล็บ
3. อาบน้ า
4. สระผม
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11. หลัก 3 ป. ในการเลือกซื้อมีอะไรบ้าง
1. ปรับปรุ ง เปลี่ยน ประหยัด
2. ประโยชน์ ปลอดภัย เปลี่ยน
3. ประโยชน์ ปรับปรุ ง ประหยัด
4. ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย
12. เนื้อแน่น ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ เป็ นหลักในการเลือกซื้อสินค้าใด
1. กระเทียม
2. ปลาแห้ง
3. กุง้ แห้ง
4. แตงโม
13. ข้อใดไม่ ใช่ ปัญหาที่เกิดจากการโฆษณา
1. แสดงข้อมูลตามสภาพจริ ง
2. นาเสนอข้อเท็จจริ งบางส่วน
3. อ้างอิงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง
4. แจ้งสรรพคุณที่เกินจริ ง
14. โฆษณาในข้อใดที่น่าเชื่อถือ
1. ครี มเบบี้คลีน หน้าใสไร้สิว
2. ไข่ไก่ตราดีจงั กินแล้วสุขภาพแข็งแรง
3. ยาสีฟันไวท์บริ๊ ง ฟันขาวใน 1 นาที
4. น้ าดื่มดริ๊ ง ดื่มแล้วสดชื่นตลอดวัน
15. การเลือกซื้อปลา ควรเลือกซื้ออย่างไร
1. มีเกล็ดแข็ง ตาใส
2. เกล็ดหลุดง่าย ตัวใหญ่
3. มีเหงือกสีแดงสด ตาใส
4. กดเป็ นรอยบุ๋ม มีกลิ่นคาว
16. การเลือกซื้อน้ าส้มสายชู ควรดูจากสิ่งใด
1. กลิ่น
2. ราคา
3. รสชาติ
4. เครื่ องหมาย อย.
17. สิ่งใดไม่ จาเป็ นต้องระบุบนฉลากสินค้า
1. ส่วนประกอบสาคัญ 2. สถานที่ผลิต
3. วันหมดอายุ
4. สถานที่วางจาหน่าย
18. ผลิตภัณฑ์ในข้อใด จัดเป็ นเครื่ องสาอางควบคุมพิเศษ
1. ผ้าอนามัย
2. แชมพูสระผม
3. แป้ งฝุ่ นโรยตัว
4. ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
19. เหตุใดจึงควรอ่านฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คนนิยมใช้
2. เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณมาก
3. เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
4. เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่ อย
20. ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะตามข้อใดปลอดภัยในการบริ โภคมากที่สุด
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสญ
ั ลักษณ์รับรองคุณภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
3. ผลิตภัณฑ์บรรจุอยูใ่ นหีบห่อ
4. ผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารกันบูด
21. การนอนไม่กางมุง้ เสี่ยงต่อการเป็ นโรคใด
1. โรคผิวหนัง
2. โรคปริ ทนั ต์
3. โรคไข้เลือดออก
4. โรคไข้หวัดใหญ่
22. การปฏิบตั ิตนในข้อใดเป็ นการป้ องกันโรคปริ ทนั ต์
1. กินอาหารให้มากๆ ทุกวัน
2. อาบน้ าทุกวัน
3. ป้ องกันไม่ให้ยงุ กัด
4. แปรงฟันทุกวัน
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23. ข้อใดเป็ นวิธีป้องกันการเกิดโรคผดผืน่ คัน
1. ใส่เสื้อผ้าที่ซ้ือใหม่อยูเ่ สมอ
2. ทาแป้ งเย็นหลังอาบน้ า
3. แปรงฟันทุกวัน
4. อาบน้ าทุกวัน
24. โรครามะนาด เป็ นชื่อเรี ยกของโรคใด
1. โรคผิวหนัง
2. โรคปริ ทนั ต์
3. โรคไข้เลือดออก
4. โรคไข้หวัดใหญ่
25. พฤติกรรมใดเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคผิวหนัง
1. ใช้ลิฟต์ร่วมกัน
2. ใช้หอ้ งน้ าร่ วมกัน 3. ใช้เสื้อผ้าร่ วมกัน
4. ใช้โทรศัพท์ร่วมกัน
26. สถานที่ใดที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้
1. สถานที่ก่อสร้าง
2. ห้างสรรพสินค้า
3. โรงพยาบาล
4. สวนสาธารณะ
27. ผูป้ ่ วยโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการอย่างไร
1. ชาบริ เวณปลายมือ 2. มีไข้สูง หนาวสัน่
3. มีผนื่ ขึ้นเต็มตัว
4. อุจจาระเหลว
28. ไข้เลือดออก มักระบาดในฤดูใด
1. ฤดูหนาว
2. ฤดูร้อน
3. ฤดูฝน
4. ทุกฤดู
29. โรคในข้อใดเป็ นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1. โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
2. โรคภูมิแพ้ผวิ หนัง
3. โรคปริ ทนั ต์
4. โรคเกลื้อน
30. ยุงลาย เป็ นพาหะของโรคใด
1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคไข้หวัดใหญ่
3. โรคผิวหนัง
4. โรคปริ ทนั ต์
31. ถ้ามีคนเมาสุราจะเข้ามาลวนลาม นักเรี ยนควรทาอย่างไร
1. ยืนต่อว่า
2. ทาเฉยๆ
3. รี บเดินหนี
4. พาเพือ่ นมารุ มต่อว่า
32. ถ้านักเรี ยนเห็นเพือ่ นติดสารระเหย ควรทาอย่างไรจึงเหมาะสม
1. ต่อว่าเพือ่ นให้สานึกผิด
2. ขอเพือ่ นทดลองบ้าง
3. แอบดูอยูห่ ่างๆ
4. บอกให้ครู ทราบ
33. การดื่มสุรามีผลต่อร่ างกายอย่างไร
1. ทาให้น้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้น
2. ทาให้ร่างกายทรุ ดโทรม
3. ทาให้อารมณ์ดี
4. ทาให้ผพู ้ บเห็นนิยมชมชอบ
34. เพือ่ นท้าให้ลองสูบบุหรี่ แล้วจะยอมให้เข้ากลุ่ม นักเรี ยนควรทาอย่างไร
1. ปฏิเสธ แล้วเลิกคบเพือ่ นคนนี้
2. ลองสูบ และให้เพือ่ นสูบด้วย
3. ปฏิเสธ แต่ขอบุหรี่ ไว้
4. ลองสูบแค่มวนเดียว
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35. ถ้านักเรี ยนสงสัยว่าบ้านร้างแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งมัว่ สุมของวัยรุ่ นที่เสพสารเสพติด นักเรี ยนควรทาอย่างไร
1. ชวนเพือ่ นๆ ไปแอบดู
2. ชวนเพือ่ นๆ ไปทาลาย
3. ปลอมตัวเข้าไปมัว่ สุมด้วย
4. แจ้งตารวจให้ไปตรวจสอบ
36. การใช้ยาในข้อใด อาจเป็ นปั จจัยให้เกิดอาการติดยาได้
1. กินยาแก้ไอติดต่อกัน 2 วัน
2. ถูกฉีดมอร์ฟีนเข้าเส้นเลือดเพือ่ ระงับอาการปวด
2. กินยาแก้ปวดครั้งละ 2 เม็ด
4. ใช้แอลกอฮอล์ลา้ งแผลทุกวันจนกว่าแผลจะหาย
37. การทาสีบา้ นเป็ นเวลานานๆ มีผลเสียอย่างไรต่อผูท้ าสี
1. ทาให้ร่างกายเปื้ อนสีจนล้างไม่ออก
2. ทาให้เกิดผดผืน่ คันตามร่ างกาย
3. เกิดอาการติดสีทาบ้าน
4. เกิดอาการแพ้
38. ผลกระทบที่เกิดจากการเสพสารเสพติด คืออะไร
1. ทาให้สติปัญญาเสื่อม
2. ทาให้กินอาหารได้มาก
3. ทาให้ขยันทางานไม่เหนื่อย
4. ทาให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง
39. ใครมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
1. นิดอยูก่ บั ยายเพราะพ่อแม่ทางาน
2. หน่อยซื้อขนมจากแม่คา้ ที่ไม่รู้จกั
3. โหน่งคบเพือ่ นที่เรี ยนอ่อนกว่า
4. น้อยกินขนมที่คนแปลกหน้าให้
40. ลักษณะครอบครัวในข้อใด ที่ทาให้ลูกมีโอกาสติดสารเสพติดได้มากที่สุด
1. พ่อแม่มีฐานะยากจน
2. พ่อแม่ทะเลาะกันเสมอ
3. พ่อแม่อบรมสัง่ สอนลูก
4. พ่อแม่ทางานนอกบ้าน
41. หลังใช้ยาแล้ว มีอาการผืน่ คันที่ผวิ หนังควรทาอย่างไร
1. ลองใช้ยาอีกครั้งเพือ่ ดูผลการใช้
2. เพิม่ ปริ มาณยาเป็ น 2 เท่า
3. ลดปริ มาณยาในครั้งต่อไป
4. หยุดใช้ยาทันที
42. การใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ มีผลเสียอย่างไร
1. ติดยา
2. หน้าบวม
3. ง่วงนอนมาก
4. เกิดผดผืน่ คัน
43. ข้อใดคือลักษณะของอาการแพ้ยา
1. มีผมดา
2. มีเหงื่อออก
3. ผิวหนังมีผนื่ คัน
4. กินอาหารได้มาก
44. เพราะเหตุใด เมื่อกินยาแก้แพ้แล้วไม่ควรขับรถ
1. จะทาให้ตื่นเต้น
2. จะทาให้ง่วงนอน
3. จะทาให้มองไม่เห็นทาง
4. จะทาให้อยากกินอาหาร
45. การใช้ยาชนิดเดียวติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ อาจเกิดผลเสียในข้อใด
1. ยาเสื่อมคุณภาพเร็ว
2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
3. อาจทาให้ติดยา
4. เชื้อโรคดื้อยา
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46. ข้อใดเป็ นวิธีป้องกันอันตรายจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
1. เล่นเกมเมื่อพ่อแม่ยงั ไม่กลับบ้าน
2.
3. เล่นเกมพร้อมกับเพือ่ นๆ
4.
47. ใครใช้สื่อในทางที่ผดิ
1. ดิวหาข้อมูลโรคไข้หวัดจากอินเทอร์เน็ต
2.
3. โด่งดูภาพลามกจากเว็บไซต์
4.
48. ถ้านักเรี ยนเปิ ดพบเว็บไซต์ที่มีภาพลามก ควรทาอย่างไร
1. ชวนเพือ่ นมาดู
2.
3. ปิ ดเว็บไซต์น้ นั ทันที
4.
49. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
1. ใช้ฟังเพลง
2.
3. ใช้สนทนากับเพือ่ นที่อยูไ่ กล
4.
50. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายของการเล่นเกม
1. ทาให้เกิดความสนุกสนาน
2.
3. ฝึ กการทางานหลังเรี ยน
4.

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

เล่นเกมตามเวลาที่กาหนด
เล่นเกมคนเดียว
ดาวเล่นเกมลับสมองในคอมพิวเตอร์
ดุลดูละครสร้างสรรค์สงั คม
เซฟเก็บไว้ดูวนั หลัง
ดูแล้วไปเล่าให้เพือ่ นฟัง
ใช้คน้ คว้าข้อมูลความรู ้
ใช้สืบค้นข้อมูลส่วนตัวของดารา
ทาให้เกิดการแข่งขัน
ฝึ กการทางานด้วยตนเอง

สุ ขศึกษาฯ : หน้าที่...6/5

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้





















ถูกวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี

