ปวดคอเรื้อรัง ระวัง! หมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
สำหรับอำกำรปวดคอนันหำกเป็
้
นกำรปวดกล้ ำมเนื ้อคอธรรมดำ เวลำก้ มคอลงอำกำรปวดจะยิง่ ชัดเจน แต่ถ้ำเป็ นจำกสำเหตุอื่น เช่น หมอน

รองกระดูกกดทับเส้ นประสำท เวลำก้ มคอลงจะรู้สกึ สบำยแต่ถ้ำแหงนคอขึ ้นจะรู้สกึ ปวดร้ ำวไปตำมแนวเส้ นประสำท หำกมีอำกำรเช่นนี ้ให้
สันนิษฐำนว่ำเป็ นเรื่ องของหมอนรองกระดูกคอ หรื อหินปูนที่กระดูกคอกดทับเส้ นประสำทได้
กำรตรวจวินจิ ฉัย โรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้ นประสำท แพทย์จะเอกซเรย์ผ้ ปู ่ วยด้ วยท่ำยืนหน้ ำตรง ด้ ำนข้ ำง และท่ำก้ ม-เงย ซึง่ สำมำรถ
บอกรอยโรคได้ มำกกว่ำท่ำนอน เพรำะกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ได้ รับน ้ำหนัก ซึง่ อำจทำให้ ผลที่ออกมำผิดพลำดได้ แต่ถ้ำยังไม่แน่ใจ แพทย์จะ
ทำกำรตรวจด้ วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ ำ MRI ที่แสดงให้ เห็นภำพของหมอนรองกระดูกคอ ระบบเส้ นประสำท ได้ อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้หำกจะดู
ละเอียดลงไปอีกในเรื่ องของตัวกระดูกคอและหินปูนเกำะ
ก็สำมำรถตรวจด้ วยกำรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับกำรฉีดสำรทึบแสงรังสีเข้ ำไปในช่องไขสันหลัง ซึง่ จะทำให้ ได้ ข้อมูลชัดเจนมำกขึ ้น
สำหรับวิธีกำรรักษำโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้ นประสำท หำกอำกำรทีเ่ กิดขึ ้นยังอยูใ่ นระยะเล็กน้ อย เป็ นแค่อำกำรเคลือ่ นของหมอนรอง
กระดูก ก็อำจรักษำด้ วยกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกำรนัง่ ทำงำน ไม่นงั่ อยูท่ ำ่ เดียวนำนๆ หรื ออำจทำกำยบริ หำรคอ เท่ำนี ้อำกำรปวดคอจำก
หมอนรองกระดูกทับเส้ นประสำทก็จะเบำบำงลงจนกระทัง่ หำยไปได้ แต่ถ้ำหำกในกรณีที่ปวดเรื อ้ รังมำนำน เนื่องจำกหมอนรองกระดูกคอ
เสือ่ มสภำพแล้ ว หรื อหมอนรองกระดูกทับเส้ นประสำท อำจต้ องรักษำด้ วยวิธีกำรผ่ำตัดเปลีย่ นหมอนรองกระดูกคอเทียม โดยเมื่อผ่ำตัดแล้ ว
อำกำรปวดทีเ่ คยมีก็จะหำยไป

คาวตอง สมุนไพรคาวตองแม็กซ์ เป็ นนา้ หมักชีวภาพคาวตอง 100%
มีจลุ นิ ทรี ย์ PROBIOTIC ที่สมบูรณ์ ไม่มีกำรปรุงแต่ง
ไม่ได้ ผสมตัวยำหรื อสำรประกอบอื่นๆ รสชำดธรรมชำติ
สั่งซื้อวันนี้ ฟรีคา
่ จัดส่งทั่วไทย ขวดละ 1,200.- เก็บเงินปลายทาง โทรฯสัง
่ ซื้อ
วันนี้ 081 089 8381

ปวดคอเรื้อรัง ระวัง! หมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาท
เครื่ องดื่มสมุนไพร คำวตองแม็กซ์ (KOUR TONG MAX)
คำวตองแม็กซ์ ที่นเี่ ป็ นสูตรดังเดิมของท่ำน เภสัชกร อุดม ริ นคำทีโ่ ด่งดังตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ได้ กลับมำผลิตใหม่เต็มสูตรอีกครัง้
เพรำะไม่วำ่ จะสร้ ำงแบรนด์ใหม่ๆ ขึ ้นมำผู้บริ โภคก็ยงั ต้ องกำรคำวตองแม็กซ์ เหมือนเดิม มัน่ ใจได้ ครับเป็ นของแท้ สตู รดัง่ เดิม
คำแนะนำสำหรับผู้ดื่มเครื่ องดื่มคำวตองผู้ที่ควรบริ โภค สมุนไพรคำวตอง กลุม่ อำกำรของโรค และลักษณะของโรคต่ำงๆ
1. โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และ หัวใจ ควำมดันโลหิตสูง และ หลอดเลือดตีบตัน
2. โรคมะเร็ ง มะเร็ งเต้ ำนม-มะเร็ งปำกมดลูก-มะเร็ งปอด มะเร็ งลำไส้
3. โรคระบบภูมิค้ ม
ุ กัน-โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ไซนัส ไทรอยด์ เอสแอลอี
4. กลุม
่ อำกำรทำงประสำทและทำงสมอง ไมเกรน เส้ นเอ็นยืด ชำตำมแขนขำ อัมพฤกษ์
5. โรคทำงเดินอำหำร ท้ องผูก อำหำรไม่ยอ่ ย ริ ดสีดวงทวำร กระเพำะอำหำรอักเสบ
6. โรคอ้ วน อ้ วน ไขมันในเลือด เบำหวำน
7. อำกำรเกี่ยวกับกระดูกกล้ ำมเนื ้อ เก๊ ำท์ กระดูก ข้ อต่อ ปวดเมื่อยตำมร่ ำงกำย
8. กลุม
่ อำกำรทำงผิวหนัง เชื ้อรำที่หนังศีรษะ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง

ข้ อมูลอ้ ำงอิง : จำกหนังสือสมุนไพรน่ำรู้ “ผักคำวตอง”สถำบันวิจยั สมุนไพรกรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2547
คุณประโยชน์จำกสมุนไพรคำวตอง • ขับและล้ ำงสำรพิษหรื อสำรอนุมลู อิสระหรื อสิง่ แปลกปลอมที่ร่ำงกำยไม่ต้องกำร
• ขับล้ ำงสำรพิษออกมำทำงปั สสำวะ ทำงกำรขับถ่ำยซึง่ จะมีอำกำรเหมือนท้ องเสีย

หรื อขับออกมำทำงผิวหนัง เช่น อำจจะมีผดผื่นคันหรื ออำจจะมีอำกำรปวดเมื่อยตำมข้ อต่ำงๆ
• ร่ ำงกำยจะทำกำรผลิตเซลล์ใหม่ และจะกระตุ้นกำรแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขำว
•มื่อสำรพิษถูกขับออกจำกร่ ำงกำยจะทำให้ สขุ ภำพดีขึ ้นโดยจะมองเห็นได้ จำกภำยนอก

คำวตองแม็กซ์ ชนิดน ้ำ
วิธีรับประทำน ครัง้ ละ 5-10 ซีซี ตอนเช้ ำก่อนอำหำร และก่อนนอน 1 ชัว่ โมง
ควรดื่มน ้ำอุน่ ตำมครึ่งแก้ ว เพื่อให้ ได้ ผลดีขึ ้น ห้ ำมแช่ต้ เู ย็น
สั่งซื้อวันนี้ ฟรีคา
่ จัดส่งทั่วไทย ขวดละ 1,200.- เก็บเงินปลายทาง โทรฯสัง
่ ซื้อ
วันนี้ 081 089 8381

