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Direction : Choose the best alternative to complete the 

dialogues. 
At a drugstore (Items 1-6)  
Pharmacist : Can I help you? 
Customer : Yes, please. I have a terrible cold. ..........1.......... 
Pharmacist : How long have you been feeling like this? 
Customer : About three days now.  
Pharmacist : ..........2.......... 
Customer : I took some paracetamol, but it didn’t do any good. 
Pharmacist : ..........3.......... 
Customer : I have a runny nose, a sore throat and a headache. 
Pharmacist : That sounds like the flu. I can recommend this pain 

reliever and fever reducer.  
Customer : ..........4..........  
Pharmacist : You should take one tablet every four to six hours. If 

the cold doesn’t go away within three days, then you’d 
better see a doctor. 

Customer : ..........5.......... 
Pharmacist : By the way, ..........6.......... if you want to feel better. 
Customer : I can’t. I have a meeting this afternoon.  
1. 1) What’s the matter? 
 2) I’d like a prescription. 
 3) I’d like some allergy pills. 
 4) What do you think I should take?  
2. 1) Do you drink alcohol? 2) Have you seen the doctor? 
 3) What about the instructions? 4) Did you take anything for it?  
3. 1) What are your symptoms? 2) How did you get the cold? 
 3) What do you recommend? 4) Are you allergic to aspirin?  
4. 1) How often do I have to take it? 
 2) Can I have tea or coffee with it? 
 3) Are there any special instructions? 
 4) Am I allowed to take aspirin with it?  
5. 1) Maybe you’re right.  
 2) You should give it a try. 
 3) You shouldn’t miss work.  
 4) You’d better keep the medicine out of reach of children.   
6. 1) you’d better go to work 
 2) take medicine with food 
 3) you’d better stay at home 
 4) you should try some vitamins 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. Apa : Finally, we have passed our final exam. 
 Monthon : Yes. I’m feeling great. Last night, I slept like 

a .................... . 
 Apa : Me too.   
 1) log 2) dog 3) stone 4) corpse    
8. Jill : Oh, dear! Is Dave ever in such a bad mood? 
 Oscar : If I were you, I’d .................... him. 
 1) get rid of   2) steer clear of 
 3) put up with   4) take up with 
 

เฉลย 
 
ที่รานขายยาแหงหนึ่ง (ขอ 1-6)  
เภสัชกร : มีอะไรใหชวยไหมครับ 
ลูกคา : คะ ฉันเปนหวัด คุณคิดวาฉันควรทานยาอะไรดีคะ 
เภสัชกร : คุณมีอาการมานานหรือยังครับ 
ลูกคา : ประมาณสามวันแลวคะ 
เภสัชกร : คุณทานยาอะไรไปบางแลวหรือยังครับ 
ลูกคา : ฉันทานยาพาราเซตามอลแลวคะ แตก็ไมทําใหดีขึ้นเลย 
เภสัชกร : คุณมีอาการอะไรบางครับ 
ลูกคา : ฉันมีน้ํามูกไหล เจ็บคอและปวดศีรษะคะ 
เภสัชกร : ฟงดูนาจะเปนไขหวัดใหญ เดี๋ยวผมจะจัดยาแกปวดและลดไขตัวนี้ใหคุณ 

นะครับ 
ลูกคา : ฉันตองทานยาบอยแคไหนคะ 
เภสัชกร : คุณตองทานครั้งละหนึ่งเม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง ถาอาการหวัดยงัไมหาย

ภายในสามวัน คุณก็ควรจะไปพบหมอครับ 
ลูกคา : บางทีคุณอาจจะพูดถูกคะ 
เภสัชกร : อีกเรื่องหนึ่ง คุณควรพักผอนอยูบานนะครับ ถาคุณอยากหายปวย 
ลูกคา : ไมไดหรอกคะ บายนี้ฉันมีประชุม  
1. เฉลย 4) What do you think I should take? 
   What do you think I should take? = คุณคิดวาฉันควรทาน

ยาอะไรดี 
   เหมาะจะใชขอคําแนะนําจากเภสัชกร 
  1) เปนอะไรหรือเปลา 
  2) ฉันตองการใบสั่งยา 
  3) ฉันตองการยาแกแพ (ชนิดเม็ดสําหรับรับประทาน)  
2. เฉลย 4) Did you take anything for it? 
   Did you take anything for it? = คุณทานยาอะไรไปบางแลว

หรือยัง 

   เปนคําถามที่เภสัชกรมักจะถามเปนลําดับแรกๆ เพื่อใหจัดยาได
ถูกตองและเหมาะสม 

  1) คุณดื่มสุราไหม 
  2) คุณไปพบแพทยแลวหรือยัง 
  3) แลวขั้นตอนตางๆ ละ 
3. เฉลย 1) What are your symptoms? 
   What are your symptoms? = คุณมีอาการอะไรบาง 
   เภสัชกรตองถามเพื่อจะจัดยาใหถูกตอง 
  2) คุณติดหวัดไดอยางไร 
  3) คุณแนะนําอะไรบาง 
  4) คุณแพยาแอสไพรินไหม  
4. เฉลย 1) How often do I have to take it? 
   How often do I have to take it? = ฉันตองทานยาบอยแคไหน 
   ตองถามเพื่อใหรับประทานยาไดปลอดภัยและรักษาอาการปวยไดผล 
  2) ฉันทานพรอมกับชาหรือกาแฟไดไหม 
  3) มีคําแนะนําพิเศษอะไรบางไหม 
  4) ฉันทานรวมกับแอสไพรินไดไหม  
5. เฉลย 1) Maybe you’re right. 
   Maybe you’re right. = บางทีคุณอาจจะพูดถูก 
  2) คุณควรจะลองใชมัน 
  3) คุณไมควรจะขาดงาน 
  4) คุณควรเก็บยานี้ใหพนมือเด็ก  
6. เฉลย 3) you’d better stay at home 
   you’d better stay at home = คุณควรพักผอนอยูบาน 
   เปนคําแนะนําที่เหมาะสม 
  1) คุณควรไปทํางาน 
  2) ทานยาพรอมอาหาร 
  4) คุณควรลองทานวิตามินตางๆ  
7. เฉลย 1) log 
   อาภา : ในที่สุด พวกเราก็สอบปลายภาคผานซะที 
   มณฑล : ใช เรารูสึกดีมากเลย เมื่อคืนเราหลับปุยเชียวละ 
   อาภา : เราก็เหมือนกัน 
   log = ทอนซุง 
   ภาษาอังกฤษเปรียบคนที่หลับสนิทวาเปนเหมือนกับทอนซุง โดยใช

สํานวน sleep like a log แปลวา หลับสนิท 
  2) สุนัข 
  3) หิน นํามาใชในสํานวนขางตนไมได 
  4) ศพ  
8. เฉลย 2) steer clear of 
   จิลล : อุยตายแลว นี่เดฟเขาอารมณเสียขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย  
   ออสการ : ถาเราเปนเธอ เราจะอยูหางๆ /ไมไปยุงกับเขา 
   steer clear of  = อยูหางๆ, ไมเขาไปยุงกับ ... 
  1) ขจัด, กําจัด 
  3) ทน, อดทน 
  4) พยายามจะผูกมิตรดวย, ทําใหยุงหรือไมวาง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


