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Matichon Group : ขา่วสด ประชาชาตธิรุกจิ มตชินสดุสัปดาห์ศลิปวัฒนธรรม เทคโนโลยชีาวบา้น เสน้ทางเศรษฐีสาํนักพมิพม์ตชิน ศนูยข์อ้มลู งานดีพมิพส์ีศนูยอ์บรมอาชพีและธรุกจิมตชิน

| อา่นขา่วบนมอืถอื |       

คน้หาขา่ว

วันท�ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:00:03 น. Tweet 

ชอ็ก คณุยา่วยั 80 ปีปวดทอ้ง กอ่นพบ"ตวัออ่น"อยู่ในทอ้งมากวา่ 40
ปี(ชมภาพ)

 
สาํนักขา่วตา่งประเทศรายงานเม�ือวันท�ี 15 ธันวาคม วา่ เกดิเหตชุวน
ตกตะลงึ เม�ือคณุยา่ชาวโคลมัเบยี วัย 82 ปี ไดพ้บตวัออ่นอยู่ในทอ้ง
กวา่ 40 ปี ภายหลงัเกดิอาการปวดทอ้งและเขา้โรงพยาบาลเพ�ือพบ
แพทยใ์หช้ว่ยดอูาการของเธอ
 
 

 
 

รายงานระบวุา่ คณุยา่ดงักลา่วซ�ึงไมม่กีารเปดิเผยช�ือ ไดเ้กดิอาการ
ปวดทอ้ง กอ่นเขา้โรงพยาบาลแหง่หน�ึงในเมอืงโบโกตา้ เมอืงหลวง
ของโคลอมเบยี ซ�ึงแพทยส์นันษิฐานเบ�ืองตน้วา่ เธอจะมอีาการ
กระเพาะอาหารอักเสบ แตเ่ม�ือวนิจิฉัยอยา่งละเอยีดจงึพบวา่ เธอมี
ตวัออ่นหนิ หรอืตวัออ่นตายแลว้อยู่รา่งกายมากวา่ 40 ปี โดยตวัออ่น
ดงักลา่วไดเ้กดิแทง้ข�ึน แตใ่หญเ่กนิกวา่ท�ีจะถกูขบัออกจากมดลกู
และถกูหอ่หุ้มในสภาพเป็นแคลเซยีมขนาดใหญ ่กอ่นท�ีแพทยจ์ะ

 แผน่ดนิไหว 2.3 รกิเตอร ์ท�ีเมยีนมาร์

 รัฐมนตรตีา่งประเทศสหรัฐเยอืนเวยีดนาม สนองนโยบาย

มองเอเชยี

 เรอืรบจนีหวดิชนเรอืลาดตระเวนสหรัฐ กอ่นเรอืสหรัฐหัก

หลบหวดุหวดิ

 เวเนซเุอลาวุ่น คน้ระเบดิเคร�ืองแอรฟ์รานซ ์ขา่วกรอง

ฝรั�งเศสช�ีกลุ่มกอ่การรา้ยเลง็บ�ึมกลางอากาศ

 บชูายัญประกอบพธิฝัีงศพแมนเดลาท�ีบา้นเกดิ

 กัมพชูาชมุนมุ กดดันฮนุเซน จัดเลอืกตั�งใหม่

 ระทกึ สหรัฐรวบเจา้ของเวบ็แสบ แบลก๊เมลห์ญงิสาวถกูอดตี

แฟนหนุ่มโพสตภ์าพเปลอืยประจาน

 เหลา่ผู้ปกครองรมุจวกครเูลน่แรง สง่ จม.บอก′รังเกยีจ

นร.ตัวเหมน็สกปรก′

 ชอ็ก คณุยา่วัย 80 ปปีวดทอ้ง กอ่นพบ"ตัวออ่น"อยู่ในทอ้ง

มากวา่ 40 ป(ีชมภาพ)

 ธรรมชาตมิหัศจรรย ์ฮอืฮาพบเหตกุารณ"์สดุท�ึง"ฝงูนกกอ่ตัว

เปน็"ยเูอฟโอ-โลมา"(ชมภาพ)

 ส�ือตปท.ตขีา่วมอ็บหนนุสเุทพโคน่ทักษณิยดึบช.น.-

ทาํเนยีบแลว้ ช�ี"รบ.พลกิเกมอยา่งไมค่าดฝัน"

 สดุอ�ึง หญงิสาวหนา้เหมอืนชายรับ"ศัลยกรรมหนา้"อยา่งสวย

หมอผา่ตัดถงึตะลงึ"ขอแตง่งาน"(ชมภาพ)

 สอบเจา้หนา้ท�ีทตูสาวเซก็ซ�ี หลังสดุฉาวโผลข่�ึนปกแทบ็

ลอยดใ์สช่ดุเรา่รอ้น(ชมภาพ)

วันท�ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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และถกูหอ่หุ้มในสภาพเป็นแคลเซยีมขนาดใหญ ่กอ่นท�ีแพทยจ์ะ
ดาํเนนิการผา่ตดันาํตวัออ่นหนิดงักลา่วออกจากรา่งกายของเธอ

ลอยดใ์สช่ดุเรา่รอ้น(ชมภาพ)

 ระทกึ! ฮอนดา้ซ�ิงนรก พลกิคว�ําสบิตลบกอ่นพงัยับ ระหวา่ง

′แขง่ความเรว็′(ชมคลปิ)

 ชอ็ก หญงิมา่ยทาํใจไมไ่ด ้นอนกับศพผัวตายเกอืบป ีผู้ให้

เชา่แจง้ตร.ถงึกับผงะ (ชมภาพ)

มตชินออนไลน ์:  การเมอืง  บันเทงิและศลิปวัฒนธรรม  กฬีา  ในประเทศ  การศกึษา  คณุภาพสังคม  กระบวนการยตุธิรรม  ภมูภิาค  ตา่งประเทศ  เศรษฐกจิ

ไลฟ์สไตล์  ทอ่งเท�ียวและอาหาร  สขุภาพความงาม  แนะนาํหนังสอื  เทคโนโลยี  รถยนต์  คอลัมนพ์เิศษ  คลปิวดิโีอ  ตรวจผลสลากกนิแบง่รัฐบาล  เชค็ดวง

มตชินกรุ๊ป :  ขา่วสด  ประชาชาติ  มตชินสดุสัปดาห์  ศลิปวัฒนธรรม  เทคโนโลยชีาวบา้น  เสน้ทางเศรษฐี  ศนูยข์อ้มลู  หอ้งสมดุขา่ว  หอ้งสมดุภาพ

สาํนักพมิพม์ตชิน  พมิพส์ี  งานดี  ศนูยอ์บรมอาชพีและธรุกจิมตชิน

ตดิตอ่มตชิน :  ขอ้มลูบรษัิท  แผนท�ีบรษัิท  รว่มงานกับเรา  ตดิตอ่ฝ่ายโฆษณา
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