
บอกกล่าวเล่าข่าว

หมึกซ็อต ความอร่อยที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด

การกินหมึกสด อาจจะมีความเสี่ยงรับเชื้ออหิวาต์เทียม จาก
แบคทีเรียในโคลนตมทะเล ท าให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษ กระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบ

พยาธิไชข้ึนสมองจนเลือดออกภายใน สมองอักเสบ และเกิดผล
เสียระยะยาว

อันตรายจาก กลุ่มพยาธิอะนิซาคิส, กลุ่มพยาธิตัวตืดปลา
ที่พบทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อน ท าให้ปวดท้อง คลื่นไส้ 
อาการคล้ายโรคกระเพราะ ถ่ายเป็นเลือด

การที่เอาน้องหมึกแช่ลงไปในน้ าจิ้มซฟีู้ดที่เผ็ดร้อนเมื่อน้ าจิ้มเข้าไปยังตัวของ
น้อง น้องจึงเกิดอาการแสบร้อนเพราะสิ่งที่น้องได้รับเข้าไปในร่างกาย
ไปท าลายระบบเนื้อเยื่อของน้องจึงท าให้น้องเกิดการดิ้นเพื่อที่จะเอาตัวรอด

หลายท่านคงเคยเห็นปลายหมึกสดๆจากต่างประเทศน าเสนอให้เป็นเมนูที่ใคร ๆ ต้องอยากทดลองชิมเมนูนี้แต่รู้ไหมว่า
น้องปลาหมึกนั้นก็มีความรู้สึกเจ็บเป็นเหมือนกันนะ

ภัยเสี่ยงจากการกินเจ้าหมึกซ็อต

โดยจากการตรวจสอบในทะเลไทยพบตัวอ่อนของกลุม่พยาธิชนิดนี้ในปลามากกวา่ 20 ชนิด จึงควรงดอาหารทะเลดิบ ล้างให้สะอาด และผ่านความร้อน
อย่างน้อย 70 องศา นาน 2 นาที

ขอบคุณข้อมูลจากเวบ็ไซต์ sanook.com

มหาวิ ทยาลั ย เ ศรษฐศ าสตร์ แห่ งลอนดอนท า ก ารพิ สู จน์ ว่ า สั ต ว์
จ าพวกปลาหมึกรวมไปถึงจ าพวกกุ้ง ปู กั้ง ว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดได้จริง
แม้จะไม่มีมันสมองเท่าคนเรา ที่เพียงแค่เห็นคนรักกอดจูบอยู่กับคนอื่น
กเ็จ็บปวดได้ แต่ปลาหมึกก็สามารถรวดร้าวได้เมื่อโดนกินทั้งเป็น



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันท่ี 10 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 
พร้อมท้ัง นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ นางทองใบ ฝั้นแยง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ว่าท่ีร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกท าการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ประจ าเดือน มกราคม 2565

แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจ าเดือน มกราคม 2565



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2565 โดยทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ท าการแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และทั้งนี้มี  นาวาอากาศเอกณัฐพงศ์ คชเสนี 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลศรีเตี้ย นางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้าน โฮ่ง
นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง นายทวีรัตน์ อัมพุทธ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแทง
รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ และผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาบ้านโฮ่ ง
ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง กานต์
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ นางทิพยา วรรณภิระ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์.

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลเวียงกานต์ เพื่อวางแผนการจัดท ากิจกรรม/โครงการในปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงกานต.์

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกนัสขุภาพต าบล อบต.เวียงกานต์



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ 
ว่ า ที่ ร้ อ ยต รี ภั คภู มิ  เ สี ย ง อ่ อน  เ ล ขานุ ก า รน ายกองค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ วนต า บล เ วี ย งก านต์  แ ล ะ
นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮง่ นักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งสมาชิกสภาและผู้น าชุมชนบ้านห้วยกาน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ติดตาม การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1.

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ 
ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮ่ ง
นักพัฒนาชุมชน และนาย ธนภัทร พงษ์ธรรม ผู้ช่วยนักพัฒนาการชุมชน ลงพ้ืนที่ส ารวจที่อยู่อาศัยเพ่ือจะขอ
ซ่อมแซมบ้านของเคหะแห่งชาติ บ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16.

ลงพื้นที่ส ารวจที่อยู่อาศัยเพื่อจะขอซ่อมแซมบ้านของเคหะแห่งชาต ิ



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 21  มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้กล่าวเปิด
โครงการอบรมแปรรูปสมุนไพร ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ต าบลรู้รับปรับตัว 
โดยมีกิจกรรมการท าสเปย์สมุนไพรไล่ยุง โลชั่นทากันยุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์

โครงการอบรมแปรรูปสมุนไพร 
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ต าบลรู้รับปรับตวั 



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่  25 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลเวียง กานต์
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอ าเภอบ้านโฮ่ง.

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรม



ข่าวประจ าเดือน มกราคม 2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายประเชิญ สมองดี นายอ าเภอบ้านโฮ่ง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
กลุ่มทุนทางสังคม และเครือข่ายในพื้นที่  โดยมี นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง กานต์
เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 5 ด้าน การฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้  3 ฐาน ได้แก่ ฐานด้านการป้องกันเรื่องโรคระบาด ฐานการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า กลุ่มทุนทางสงัคม และเครือข่ายในพื้นที่


