หมดปั ญหานอนไม่หลับ! 15 วิธีทาให้นอนหลับสบาย ผ่อนคลายทั้งคืน
ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า การนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ เหมือนกันที่จะทาให้ เราสุขภาพดี รู้สกึ สดชื่นทุกครัง้ หลังตื่ นนอน แต่
เชื่อเถอะว่าบางคนก็ยงั พบปั ญหานอนไม่หลับ ทาให้ ตวั เองพักผ่อนไม่เพียงพอสักที วันนี ้ Health Mthai เลยเอา วิธีทาให้ นอนหลับ สบายมา
ฝากกันค่ะ
วิธีทาให้ นอนหลับสบาย
1. ออกกาลังกายเป็ นประจา ออกทุกวัน หรื อสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละครึ่งชัว่ โมง ไม่ควรออกกาลังกายก่อนนอน
2. ไม่งีบหลับตอนกลางวัน หรื อตอนเย็น เพราะจะทาให้ นอนหลับยากในตอนกลางคืน และจะทาให้ สมองเรี ยนรู้ผิดๆ ว่าร่างกายได้ นอนหลับ
พักผ่อนไปแล้ ว หากอยากงีบหลับ ให้ นงั่ งีบหลับ แต่ไม่ให้ อยูใ่ นท่านอน และไม่เกิน 30 นาที
3. งดเครื่ องดืม่ ชา กาแฟ ช็อกโกแลต และเครื่ องดืม่ ที่มคี าเฟอีน รวมถึงแอลกอฮอล์ และบุหรี่
4. งดอาหารมื ้อดึก และไม่ควรรับประทานน ้าเปล่ามากในช่วงคา่ ปกติร่างกายไม่หลัง่ น ้าย่อยตอนกลางคืนอยูแ่ ล้ ว
5. ไม่ควรทากิจกรรมที่ทาให้ จิตใจได้ รับการกระตุ้นก่อนนอน เช่น ดูหนัง อ่านหนังสือ พูดคุยเรื่ องที่เครี ยด กระตุ้นจิตใจให้ ตื่นเต้ น ลุ้น และ
เคร่งเครี ยด
วิธีทาให้ นอนหลับ
6. งดเล่นมือถือ สมาร์ ทโฟน ก่อนเข้ านอนสัก 30 นาที เพราะอุปกรณ์มือถือ สมาร์ ทโฟน มีผลทาให้ หลับยาก เนื่องจากมีแสงสีฟ้าจากจอ ทาให้
ร่างกายรับรู้วา่ ยังไม่มืด และหลัง่ สารเมลาโตนิน ทาให้ หลับยาก นอกจากนี ้เรายังได้ รับข้ อมูลเข้ ามาตลอดเวลา ทาให้ สมองไม่ได้ พกั ผ่อน และ
นอนหลับไม่ดี คลืน่ สมองไม่ปลอดโปร่ง (Alpha Wave) นอนหลับไม่ลกึ
7. พยายามทากิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อให้ สมองโล่งปลอดโปร่ง ก่อนเข้ านอน เช่น ฟั งเพลงบรรเลงที่ช่วยปรับให้ นอนหลับได้ ดีขึ ้น หรื อนัง่ สมาธิ
สวดมนต์ ให้ จิตใจสบาย ผ่อนคลาย อ่านหนังสือทีเ่ ป็ นเรื่ องทีเ่ บาสบาย ทาให้ จิตใจผ่อนคลาย ดู หรือนึกถึงภาพ ธรรมชาติ
8. ปรับห้ องนอนให้ เหมาะสม ทังอุ
้ ณหภูมิ แสง ความนุม่ สบายของเตียงนอน
9. เตียงนอนมีไว้ สาหรับนอน ไม่ควรทากิจกรรมอื่นๆ บนเตียง เช่น เล่นโทรศัพท์ กินอาหาร อ่านหนังสือ ฯลฯ
10. เมื่อเอนตัวลงนอน ให้ หยุดคิดเรื่ องเครี ยดๆ ซะ หากมีเรื่ องไม่สบายใจ ให้ ใช้ วิธีจดบันทึกลงในกระดาษ ว่ามีสงิ่ ไหนที่เราได้ หรื อแก้ ไม่ได้ บ้าง
การทาเช่นนี ้จะทาให้ สมองเราโปร่งขึ ้น เพราะเราได้ ปล่อยวาง และมีสติมากขึ ้น
11. ไม่ควรดื่มน ้ามากๆ หลังอาหารเย็น เพราะจะทาให้ ตื่นมาปั สสวะ และขัดจังหวะการหลับลุก ดังนันก่
้ อนเข้ านอนควรเข้ าห้ องน ้าให้ เรี ยบร้ อย
และหรื อหากตื่นมาเข้ าห้ องน ้าก็ไม่ต้องกังวล ให้ กลับไปนอนหลับอย่างผ่อนคลายต่อไป
12. ไม่ควรกังวล หรื อเครี ยดหากนอนไม่หลับ เมื่อเข้ านอนผ่านไป 30 นาทีแล้ วยังไม่หลับ ให้ หากิจกรรมผ่อนคลายทา จนกว่าจะรู้สกึ ง่วงนอน
แล้ วจึงกลับเข้ าไปนอนอีกครัง้
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13. อย่ากดดันตัวเอง ด้ วยการดูนาฬิกาบ่อยๆ เพราะมันจะทาให้ เราวิตก เครี ยด และนอนไม่หลับในที่สดุ

14. หากคูข่ องคุณเป็ นคนนอนกรน แนะนาว่าให้ คณ
ุ ใช้ ที่อดุ หู แล้ วพาคูข่ องคุณไปพบแพทย์ เพื่อรักษาอาการนอนกรน แต่ถ้าหากยังคงนอนไม่
หลับอยูอ่ ีก ให้ แยกเตียงนอนชัว่ คราว เพื่อให้ คณ
ุ ได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มที่
15. ควรตื่นนอนตรงเวลาทุกๆ วัน ไม่วา่ คุณจะเข้ านอนกี่โมงก็ตาม เพราะจะทาให้ วงจร การนอนหลับของท่านสมดุล และไม่ควรตื่นนอนหลัง
เวลา 8 โมงเช้ า เพราะร่างกายสัมพันธ์ กับพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตกคาวตอง สมุนไพรคาวตองแม็กซ์

เป็ นนา้ หมัก

ชีวภาพคาวตอง 100%
มีจลุ นิ ทรี ย์ PROBIOTIC ที่สมบูรณ์ ไม่มีการปรุงแต่ง
ไม่ได้ ผสมตัวยาหรื อสารประกอบอื่นๆ รสชาดธรรมชาติ
เครื่ องดื่มสมุนไพร คาวตองแม็กซ์ (KOUR TONG MAX)
คาวตองแม็กซ์ ที่นเี่ ป็ นสูตรดังเดิมของท่าน เภสัชกร อุดม ริ นคาทีโ่ ด่งดังตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ได้ กลับมาผลิตใหม่เต็มสูตรอีกครั ง้
เพราะไม่วา่ จะสร้ างแบรนด์ใหม่ๆ ขึ ้นมาผู้บริ โภคก็ยงั ต้ องการคาวตองแม็กซ์ เหมือนเดิม มัน่ ใจได้ ครับเป็ นของแท้ สตู รดัง่ เดิม
คาแนะนาสาหรับผู้ดื่มเครื่ องดื่มคาวตองผู้ที่ควรบริ โภค สมุนไพรคาวตอง กลุม่ อาการของโรค และลักษณะของโรคต่างๆ
1. โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และ หัวใจ ความดันโลหิตสูง และ หลอดเลือดตีบตัน
2. โรคมะเร็ ง มะเร็ งเต้ านม-มะเร็ งปากมดลูก-มะเร็ งปอด มะเร็ งลาไส้
3. โรคระบบภูมิค้ ม
ุ กัน-โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ไซนัส ไทรอยด์ เอสแอลอี
4. กลุม
่ อาการทางประสาทและทางสมอง ไมเกรน เส้ นเอ็นยืด ชาตามแขนขา อัมพฤกษ์
5. โรคทางเดินอาหาร ท้ องผูก อาหารไม่ยอ่ ย ริ ดสีดวงทวาร กระเพาะอาหารอักเสบ
6. โรคอ้ วน อ้ วน ไขมันในเลือด เบาหวาน
7. อาการเกี่ยวกับกระดูกกล้ ามเนื ้อ เก๊ าท์ กระดูก ข้ อต่อ ปวดเมื่อยตามร่ างกาย
8. กลุม
่ อาการทางผิวหนัง เชื ้อราที่หนังศีรษะ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง

ข้ อมูลอ้ างอิง : จากหนังสือสมุนไพรน่ารู้ “ผักคาวตอง”สถาบันวิจยั สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547
คุณประโยชน์จากสมุนไพรคาวตอง • ขับและล้ างสารพิษหรื อสารอนุมลู อิสระหรื อสิง่ แปลกปลอมที่ร่างกายไม่ต้องการ
• ขับล้ างสารพิษออกมาทางปั สสาวะ ทางการขับถ่ายซึง่ จะมีอาการเหมือนท้ องเสีย
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หรื อขับออกมาทางผิวหนัง เช่น อาจจะมีผดผื่นคันหรื ออาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามข้ อต่างๆ
• ร่ างกายจะทาการผลิตเซลล์ใหม่ และจะกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว
•มื่อสารพิษถูกขับออกจากร่ างกายจะทาให้ สขุ ภาพดีขึ ้นโดยจะมองเห็นได้ จากภายนอก

คาวตองแม็กซ์ ชนิดน ้า
วิธีรับประทาน ครัง้ ละ 5-10 ซีซี ตอนเช้ าก่อนอาหาร และก่อนนอน 1 ชัว่ โมง
ควรดื่มน ้าอุน่ ตามครึ่งแก้ ว เพื่อให้ ได้ ผลดีขึ ้น ห้ ามแช่ต้ เู ย็น
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