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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Direction :  Choose the best alternative.  
1. Have you read my article ....................? It’s about homeless people. 
 1) yet 2) still 3) for 4) since  
2. We normally have similar opinion, but I .................... with him 

totally on the subject of drug. 
 1) disappear 2) display 3) disagree 4) dislike  
3. Thank goodness we got our tickets early. It is now .................... . 
 1) sold out   2) work out 
 3) make sense   4) sound funny 
 
(Items 4-8)  
 Ebola, or Ebola hemorrhagic fever (EHF) is a life-threatening 
disease. It affects humans monkeys, gorillas, and chimpanzees. Ebola 
gets its name from the Ebola River in the Democratic Republic of 
Congo. The disease was first reported in a village on the river in 
1976. The early symptoms include fever, headache, joint and muscle 
aches, weakness, chills, difficulty breathing, and a sore throat. As the 
disease becomes worse, diarrhea, vomiting, and bleeding inside and 
outside of the body may start to occur. The first signs of infection 
can appear anywhere from 2 to 21 days after exposure to the virus. 
Most people who become infected with Ebola need special care in a 
hospital. Treatment includes making sure they get plenty of liquids 
and oxygen, keeping their blood pressure steady, and addressing 
symptoms as they come up. Patients also need to be kept from the 
public to help prevent the disease from spreading. There is no cure 
for Ebola. Some experimental drugs have been developed to treat the 
disease. They have been effective in animals, but have not yet been 
approved for testing on humans.  
4. Where was Ebola found for the first time? 
 1) near the river   2) on the mountain 
 3) in the forest   4) at downtown  
5. What is the first symptom after getting the virus? 
 1) bleeding inside and outside 2) spreading virus 
 3) diarrhea and vomiting 4) difficulty breathing  
6. Why are the patients kept from public? 
 1) They can die within 21 days. 
 2) They can bleed inside and outside. 
 3) They can spread the virus to the public. 
 4) They can recover after getting treatment. 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. What are essential materials to take care the infected patients? 
 1) disease and virus 2) liquids and oxygen 
 3) blood and pressure 4) human and animal  
8. Are there any effective drugs to cure the patient? 
 1) No. Experimental drugs aren’t approved on human testing. 
 2) No. Experimental drugs aren’t approved on animal testing. 
 3) Yes. Experimental drugs are approved on animal testing. 
 4) Yes. Experimental drugs are approved on human testing. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) yet 
   คุณไดอานบทความของฉันหรือยัง เปนเรื่องเกี่ยวกับคนไรบาน 
   yet = ... หรือยัง 
   ประโยคที่ใช Present Perfect Tense มักปรากฏคําบอกเวลา 

เชน recently just already since yet for เปนตน ซึ่ง yet จะใชในประโยค
ปฏิเสธและประโยคคําถาม ถาใชในประโยคคําถาม จะใชเพื่อถามวาไดกระทํา
หรือเกิดเหตุการณขึ้นแลวหรือไม 

  2) still = ยัง 
  3) for = เปนเวลา ... 
  4) since = ตั้งแต  
2. เฉลย 3) disagree 
   ปกติแลว เราจะมีความเห็นคลายกัน แตฉันไมเห็นดวยกับเขาโดย

สิ้นเชิงในเรื่องยาเสพติด 
   disagree = ไมเห็นดวย 
   เปนกริยาที่เหมาะสมกับบริบทในโจทยขอนี้ 
  1) disappear (v.) = หายไป 
  2) display (v.) = แสดง 
  4) dislike (v.) = ไมชอบ  
3. เฉลย 1) sold out 
   โลงอกที่เราไดตั๋วแตเนิ่นๆ ตอนนี้ตั๋วจําหนายหมดแลว 
   sold out = จําหนายหมด 
   เปนคุณศัพทที่มีความหมายเหมาะสม 
  2) work out = ออกกําลังกาย 
  3) make sense = มีเหตุผล 
  4) sound funny = ฟงดูตลก 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 4-8) 
 โรคอีโบลา หรือไขเลือดออกอีโบลา (อีเอชเอฟ) เปนโรคที่รายแรงจนอาจถึงแก
ชีวิต มีผลตอมนุษย ลิง ลิงกอริลลา และลิงชิมแปนซี โรคอีโบลาไดชื่อมาจากแมน้ํา
อีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เพราะมีรายงานวาพบโรคนี้เปนครั้งแรก

ในหมูบานแหงหนึ่งริมแมน้ําสายดังกลาวในป ค.ศ. 1976 อาการเริ่มแรก ไดแก     
มีไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามขอและกลามเนื้อ เหนื่อยลา หนาวสั่น หายใจลําบาก 
และเจ็บคอ เมื่ออาการแยลง จะเริ่มทองเสีย อาเจียน และมีเลือดออกไดทั้งภายใน
และภายนอกรางกาย สัญญาณแรกของการติดเชื้อจะปรากฏที่ใดก็ไดตามรางกาย
ภายใน 2-21 วันหลังจากติดเชื้อ ผูปวยที่ติดเชื้ออีโบลาตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
ในโรงพยาบาล ตองรักษาโดยใหของเหลวและออกซิเจนที่เพียงพอ รักษาความดัน
โลหิตใหคงที่ และตองแจงอาการปวยของพวกเขาทันทีที่ปรากฏ ควรแยกผูปวย
ออกจากคนทั่วไป เพื่อปองกันการแพรกระจายโรค ยังไมมีวิธีรักษาโรคอีโบลาให
หมดไป มีการทดลองยาบางชนิดเพื่อใชรักษาโรคนี้ พบวายามีประสิทธิภาพในสัตว 
แตยังไมไดรับการอนุมัติสําหรับการทดลองในมนุษย  
4. เฉลย 1) near the river 
   โจทยถามวา พบโรคอีโบลาเปนครั้งแรกที่ใด 
   near the river = ใกลแมน้ํา 
   พบโรคอีโบลาเปนครั้งแรกในหมูบานที่อยูใกลกับแมน้ําอีโบลา 
  2), 3) และ 4) ไมตรงกับขอเท็จจริง  
5. เฉลย 4) difficulty breathing 
   โจทยถามวา อาการเริ่มแรกหลังจากติดเชื้อไวรัสอีโบลาคืออะไร 
   difficulty breathing = หายใจลําบาก 
   อาการเริ่มแรกที่จะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใน 2-21 วัน 

ไดแก มีไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามขอและกลามเนื้อ เหนื่อยลา หนาวสั่น 
หายใจลําบาก และเจ็บคอ 

  1) และ 3) จะเกิดขึ้นเมื่อผูปวยโรคอีโบลาอาการแยลงแลว 
  2) ไมใชอาการของโรค  
6. เฉลย 3) They can spread the virus to the public. 
   โจทยถามวา เหตุใดตองกันผูปวยโรคอีโบลาออกจากที่ชุมชน 
   They can spread the virus to the public. = พวกเขาอาจ

แพรเชื้อโรคไปในที่สาธารณะได 
   ทันทีที่ทราบวามีผูติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตองแยกผูติดเชื้อใหอยูหาง

จากผูอื่น เพื่อปองกันไมใหแพรเชื้อโรคสูผูอื่น 
  1) อาจเปนเชนนี้หรือไมก็ได 
  2) อาจเกิดขึ้นไดหากผูปวยอาการแยลง 
  4) อาจเปนเชนนี้ไดหากไดรับการรักษาทันทวงที  
7. เฉลย 2) liquids and oxygen 
   โจทยถามวา สิ่งที่จําเปนในการรักษาผูปวยติดเชื้ออีโบลาคืออะไร 
   liquids and oxygen = ของเหลวและออกซิเจน 
   ผูปวยโรคอีโบลาจําเปนตองไดรับออกซิเจนและของเหลว ทั้งใน  

รูปแบบเครื่องดื่มและสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา เพื่อรักษาสมดุลในรางกาย 
  1) เปนสาเหตุของโรค 
  3) เปนสิ่งที่ตองควบคุมใหเปนปกติขณะรักษาตัวจากโรค 
  4) อาจจัดไววาเปนพาหะของโรค  
8. เฉลย 1) No. Experimental drugs aren’t approved on human testing. 
   โจทยถามวา มียาที่ไดผลสําหรับรักษาผูปวยโรคอีโบลาบางหรือไม 
   No. Experimental drugs aren’t approved on human testing. 

= ยังไมมี ยาที่นํามาทดลองยังไมไดรับการอนุมัติใหใชทดลองกับมนุษย 
   เพราะแมจะมีการทดลองเกี่ยวกับยารักษาโรคอีโบลาในสัตวแลว 

โดยพบวายานั้นใชไดผลดีกับสัตวทดลอง แตก็ยังไมอนุญาตใหใชยาดังกลาว
ทดลองกับมนุษย 

  2), 3) และ 4) ไมสอดคลองกับเนื้อหาในยอหนา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 

ผิด เพราะเปนกริยา ใชตามหลัง 
Verb to be ไมได 


