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Read the following article, then answer the questions. 
 About 100 children go blind every week in the Philippines due to 
poor nutrition and diseases that are preventable, the health department 
said yesterday. 
 Health Secretary Francisco Duque said some 450000 Filipinos are 
blind, and a significant number of them are children. 
 “Blindness affects close to half a million people in the country, and 
about a hundred Filipino children lose their eye sight every week,” he 
said at the launch of scheme called Sight-saving Month. 
 Mr.Duque said poor nutrition, measles and premature birth 
complications that are preventable if given proper intervention are 
the main causes of child blindness. 
 “With early detection and treatment, we know that we could save 
a lot of people from losing their sight as well as from disability and 
poverty,” he said. 
 In a survey conducted among young pupils in public schools in 
the capital, it was found that up to 3% of the children already had 
eye problems. 
 But Mr.Duque admitted many Filipinos, especially those in rural 
areas, have no access to proper treatment due to lack of eye clinics 
and ophthalmologists, as well as the high costs of medicines. 
 The health department also does not have accurate data on the 
exact number of blind children in the country. 
 With the World Health Organization raising the alert on the 
problem, Mr.Duque said the government plans to conduct a survey 
on child blindness in 2007.  
1. In the Philippines, how many Filipinos are blind? 
 1) 100   2) 150000 
 3) over half a million 4) almost half a million  
2. According to Mr.Duque, what in not mentioned as one of the 

major causes of child blindness? 
 1) poverty   
 2) measles  
 3) poor nutrition   
 4) premature birth complications  
3. According to Mr.Duque, how can blindness be prevented? 
 1) providing proper nutrition 
 2) getting rid of poverty 
 3) early detection and treatment 
 4) reducing the cost of medicines 

 
 
 
 
 
 
 
  
4. What is the exact number of blind children in the Philippines? 
 1) 100   2) 450000 
 3) 3% of the children 4) It’s unknown.  
5. What can be assumed from the article? 
 1) There are enough ophthalmologists in the Philippines. 
 2) The government is going to pay more attention to the problem 

of child blindness. 
 3) The government has already solved the problem of child 

blindness. 
 4) The government has already solved the problems of poverty 

and poor nutrition of the Filipinos. 
 

เฉลย 
 
สรุปบทความ 
 กรมอนามัยของประเทศฟลิปปนสระบุวามีชาวฟลิปปนสราว 450000 คน เปนผู
พิการทางสายตา/การมองเห็น (ตาบอด) โดยมีเด็กจํานวนไมนอยที่อยูในกลุม
ดังกลาว นายฟรันซิสโก ดูค เลขาธิการกรมอนามัยของประเทศฟลิปปนส กลาววา 
มีเด็กชาวฟลิปปนสสูญเสียการมองเห็นโดยเฉลี่ยประมาณ 100 คนตอสัปดาห  
จากการสํารวจนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลแหงตางๆ ในกรุงมะนิลา พบวามีนักเรียน 
3 เปอรเซนตของกลุมตัวอยางมีปญหาเกี่ยวกับดวงตา ความพิการทางสายตา/การ
มองเห็นที่พบในเด็กมีสาเหตุจากปจจัยตางๆ ที่ปองกันได เพียงตรวจหาใหพบ  
แลวรักษาเสียแตเนิ่นๆ แตประเทศฟลิปปนสก็ขาดแคลนคลินิกรักษาโรคตาและ
จักษุแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบท อีกทั้งยาที่ใชรักษาก็มีราคาแพง ทั้งนี้ 
กรมอนามัยของประเทศฟลิปปนสก็ยังไมมีขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับจํานวนที่แนนอน
ของเด็กที่พิการทางสายตา/การมองเห็น แตรัฐบาลไดวางแผนไววาจะสํารวจขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในโอกาสตอไป เพื่อวางแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 
1. เฉลย 4) almost half a million 
   โจทยถามวา ในประเทศฟลิปปนส มีชาวฟลิปปนสที่พิการทาง

สายตา/การมองเห็นจํานวนเทาใด 
   almost half a million = เกือบหาแสนคน 
   สรุปไดจากยอหนาที่สองและสาม 
  1) 100 = หนึ่งรอยคน เปนคาเฉลี่ยโดยประมาณของจํานวนเด็ก   

ชาวฟลิปปนสที่กลายเปนผูพิการทางสายตา/การมองเห็นในแตละสัปดาห 
  2) 150000 = หนึ่งแสนหาหมื่นคน ไมตรงกับตัวเลขใดๆ ที่เกี่ยวของ

กับจํานวนผูพิการทางสายตา/การมองเห็นในประเทศฟลิปปนสตามที่ระบุไวใน
บทความนี้ 

  3) over half a million = เกินหาแสนคน  

2. เฉลย 1) poverty 
   โจทยถามวา ตามความเห็นของดูค ไมไดกลาววาอะไรเปนหนึ่งใน

สาเหตุสําคัญของความพิการทางสายตา/การมองเห็นของเด็ก 
   poverty = ความยากจน 
   สรุปไดจากยอหนาที่สี่ 
  2) measles = โรคหัด 
  3) poor nutrition = ภาวะทุพโภชนาการ (การขาดแคลนสารอาหาร) 
  4) premature birth complications = ภาวะแทรกซอนจากการ

คลอดกอนกําหนด  
3. เฉลย 3) early detection and treatment 
   โจทยถามวา ตามความเห็นของดูค ความพิการทางสายตา/การ

มองเห็นปองกันไดอยางไร 
   early detection and treatment = การตรวจและการรักษา

ตั้งแตเนิ่นๆ 
   หาคําตอบไดจากยอหนาที่หา 
  1) providing proper nutrition = จัดหาโภชนาการใหเหมาะสม 
  2) getting rid of poverty = กําจัดความยากจน 
  4) reducing the cost of medicines = ลดคาใชจายเกี่ยวกับยา    
4. เฉลย 4) It’s unknown. 
   โจทยถามวา จํานวนที่แนชัดของเด็กที่พิการทางสายตา/การมองเห็น

ในประเทศฟลิปปนสเทากับเทาใด 
   It’s unknown. = ไมทราบ 
   หาคําตอบไดจากยอหนาที่แปด 
  1) เปนคาเฉลี่ยโดยประมาณของจํานวนเด็กชาวฟลิปปนสที่กลายเปน

ผูพิการทางสายตา/การมองเห็นในแตละสัปดาห 
  2) เปนจํานวนโดยประมาณของผูพิการทางสายตา/การมองเห็นทั้งหมด

ในประเทศฟลิปปนส 
  3) 3% of the children = 3 เปอรเซนต (รอยละสาม) ของเด็ก   
5. เฉลย 2) The government is going to pay more attention to the 

problem of child blindness. 
   โจทยถามวา สันนิษฐานจากบทความนี้ไดวาอะไร 
   The government is going to pay more attention to the 

problem of child blindness. = รัฐบาลจะใสใจกับปญหาความพิการทาง
สายตา/การมองเห็นของเด็กใหมากขึ้น 

   สรุปไดจากยอหนาสุดทาย 
  1) There are enough ophthalmologists in the Philippines. = 

มีจักษุแพทยเพียงพอในประเทศฟลิปปนส 
  3) The government has already solved the problem of child 

blindness. = รัฐบาลไดแกไขปญหาความพิการทางสายตา/การมองเห็นของ
เด็กเปนที่เรียบรอยแลว 

  4) The government has already solved the problems of 
poverty and poor nutrition of the Filipinos. = รัฐบาลไดแกไขปญหา
ความยากจนและภาวะทุพโภชนาการของชาวฟลิปปนสเปนที่เรียบรอยแลว 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


