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- Steve Jobs
“FOR YOU TO SLEEP WELL AT NIGHT,  THE AESTHETIC,       THE QUALITY,  HAS TO BE CARRIED ALL THE WAY THROUGH” 



WELCOME TO 
THE ART AND SCIENCE 
OF THE PERFECT SLEEP

PERFECT SOLUTION
กภ. วริษา ชั้นบุญ

นักกายบำาบัดมาให้คำาแนะนำาเรื่องท่านอน 
วิธีการจัดท่านั่งท่ายืน รวมถึงเทคนิคต่างๆ 

ที่จะช่วยให้ค่ำาคืนของคุณเป็นการนอน
ที่มีคุณภาพตามสรีระที่ถูกต้อง

PERFECT LIFE
ยศสินี ณ นคร

สาวสวยผู้จัดละครและเจ้าของร้านอาหาร
ชื่อดังที่มีแฟนคลับหลากวัย มาถ่ายทอด

เรื่องราวการสร้างสมดุลในเรื่องงาน 
ครอบครัว และการพักผ่อน 

เพื่อชีวิตที่มีสุขยิ่งขึ้น

PERFECT MOOD
พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย 
สมุทัยเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะ
เสื่อม มาบอกเล่าเคล็ดลับแห่งการนอนที่จะ

ช่วยให้คุณเยาว์วัยขึ้นอย่างเห็นผล

Perfect Sleep  ทำาขึ้นมา เพราะเราเห็นคุณค่าของการนอนเป็นเรื่อง
สำาคัญ เทรนด์ของโลกในวันนี้ คือเรื่องของการดูแลสุขภาพว่าทำาอย่างไร
เราจึงจะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข 
 เร่ืองของสุขภาพ ไม่ได้จำากัดแค่อาหาร และการออกกำาลังกาย  
แต่เป็นที่รู้กันดีในวงการแพทย์ว่า การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ 
คือสิ่งสำาคัญที่สุดท่ีจะทำาให้คนเรามีสุขภาพดี  ช่วยชะลอวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 บ่อยครั้ง ที่ดิฉันจะได้รับคำาถามจากเพื่อนๆ และคนรู้จัก มาขอคำา
แนะนำาเรื่องการเลือกที่นอนและหมอนเพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้น ทำาให้ได้รู้ว่า
มีคนเป็นจำานวนไม่น้อยเลยที่มีปัญหาด้านการนอน เช่น นอนแล้วปวด
หลัง หรือนอนเต็มที่แต่ตื่นมาแล้วยังอ่อนเพลีย 
 เชื่อหรือไม่คะว่า คนไทยและคนทั้งโลกจำานวนมากถึง 40% มี
ปัญหาด้านการนอนหลับ
 นี่คือเหตุผลที่ทำาให้ Index Living Mall ครีเอทพื้นที่ใหม่ที่เรา
เรียกว่า Perfect Sleep เพื่อให้เป็น one-stop service ด้านการนอนที่มี
คุณภาพแท้จริง 
 ที่นี่ครบครันทั้งที่นอนตลอดจนเครื่องนอนนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง
มีให้เลือกหลายรูปแบบ ตอบโจทย์การนอนตามสรีระของร่างกาย มีชุด
เครื่องนอนหลากรุ่น (หนึ่งในนั้นที่คุณจะต้องทึ่ง คือชุดเครื่องนอนที่ทอ
ด้วยเส้นใย Celliant® จากแบรนด์ Pure Care ซึ่ง FDA รับรองแล้วว่ามี
ส่วนช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ด้วยปฏิบัติการที่จะช่วยรีชาร์จพลังงาน เพิ่ม
ออกซิเจนในร่างกาย และให้ความเย็นสบายขณะหลับ) รวมถึงผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการนอน  
 และเรายังมี Service ในการช่วยแก้ไขปัญหาการนอน ด้วย 
3 ข้ันตอนง่ายๆ  โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดผล ครั้งแรกกับ             
“SleepScanning” เพื่อค้นหาที่นอนที่เหมาะสมกับสรีระของผู้นอน วัด
การกดทับทุกจุดของร่างกายที่สัมพันธ์กับท่านอนได้อย่างแม่นยำา ช่วย
ให้การนอนมีคุณภาพมากที่สุด ประกอบกับนักกายภาพบำาบัดคอยให้
คำาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการนอนสำาหรับคนทุกเพศทุกวัย 
 เพราะเราเชื่อว่าเรื่องการนอนนั้นเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้ง เราจึงตั้งใจ
อยากให้คุณได้หลับสนิทอย่างมีคุณภาพ สมกับเป็น Perfect Sleep 
จริงๆ ค่ะ

                                                 พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 
                            รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชีวิตดี ด้วยศาสตร์
แห่งการนอน
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การนอนหลับคือ การที่มนุษย์หยุดพัก
เพื่อซ่อมแซมและดูแลตัวเอง

เพราะอยากให้เห็นความสำาคัญ
ของการนอน จึงมีการกำาหนด 

World Sleep Day ขึ้น แต่ละ
ปี มีสโลแกน ของปี 2018 คือ 

‘Join the sleep world, 
preserve your rhythms 

to enjoy life : หลับเป็นเวลา 
ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย 

ร่างกายแข็งแรง’

ผลการสำารวจของ
กรมสุขภาพจิต 
คนไทย 30-40% 
หลับไม่เพียงพอ 
10% มีปัญหา
นอนไม่หลับเรื้อรัง
จากการวิจัย พบว่า
คนที่มีปัญหานอนไม่หลับ 
จะมีประสิทธิภาพ
การทำ งานลดลง 3 เท่า 
ทำ ให้การเรียนรู้
และสมาธิลดลง
(ข้อมูล: องค์กรอนามัยโลก)

รู้ไว้ว่า!! นอนหลับไม่เพียงพอ
ทำาให้กระบวนการคิดไม่ดี ทำาให้

มีแนวโน้มในการมีน้ำาหนักเพิ่มง่าย 
ทำาให้ระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกายลดลง มีความเสี่ยง
ในการเป็นมะเร็ง เบาหวาน 

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า 

และทำาให้สมรรถภาพทางเพศลดลง
(ข้อมูล: American Academy of Sleep Medicine)
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Insomniac’s 
stories

เรื่องราว insight ของคนที่มีประสบการณ์ “นอนไม่หลับ หรือหลับยาก” มาบอกเล่า 
เคล็ดลับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ

วราภรณ์ ฉัตราติชาต  อาจารย์มหาวิทยาลัย

 “ก่อนหน้านี้ดิฉันเคยมีปัญหาการนอนหลับ สาเหตุจากความเครียดเรื่องงาน คือเป็นคนชอบคิด
เยอะ เป็นมานานพอสมควร แล้วยังนอนกัดฟันด้วย พอไปปรึกษาหมอฟัน ก็ได้รับคำาแนะนำาให้จัดฟัน  
หลังจากนั้นก็หลับดีขึ้น ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอีก เวลานอนเปิดแอร์จะรู้สึกหนาว 
พอปิดแอร์ก็จะรู้สึกร้อน บางทีหลับแล้วตื่นขึ้นมากลางดึก หลังจากนั้นก็จะหลับยาก ดิฉันไปปรึกษาหมอ 
สูตินารีแพทย์ให้ยาเกี่ยวกับฮอร์โมนมา ตรงนั้นก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนไปได้
 “เรื่องบรรยากาศในห้องนอนก็มีผลเหมือนกันนะคะ เมื่อก่อนดิฉันเคยมีทีวีในห้องนอน และมัก 
จะดูทีวีจนง่วงแล้วนอน ปรากฏว่าแสงไฟทีวีและการกระพริบของจอภาพส่งผลกับสายตาและการนอนมาก  
ตอนหลังตัดสินใจยกทีวีออกจากห้องนอน และเลิกดูทีวีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน หันมาอ่าน
หนังสือแทน ก็ช่วยได้ค่ะ หรือเรื่องของหมอนและที่นอนที่นุ่มเกินไป ก็ทำาให้รู้สึกปวดหลังและปวดคอ ตอน
นี้ดิฉันใช้ที่นอนและหมอนทำาจากยางพารา ที่ไม่แข็งหรือนุ่มจนเกินไป อีกอย่างที่สำาคัญคือผ้าห่ม ต้องไม่ 
หนาหรือบางเกินไป ทุกอย่างจะต้องพอดีกับความสุขของเรา แล้วมันจะช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นค่ะ”

บุษราภรณ์ วัตถุ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Outcast Enterprise  จำากัด 

 “ปัญหาของดิฉันค่อนข้างซับซ้อนค่ะ เคยไปทำา Sleeping Test ที่โรงพยาบาล 
หมอบอกว่า ปกติเวลาคนเรานอนหลับ สมองจะหลั่งสารเมลาโทนิน (Melatonin) ออกมา 
แต่กรณีของดิฉันมันไม่หลั่ง ทำาให้นอนไม่หลับ ความจริงแล้วดิฉันเป็นโรคนอนไม่หลับและ
ซึมเศร้าเมื่อ 20 กว่าปีแล้ว หลังจากแฟนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ รักษาอาการโรคซึม
เศร้าจนหายไปแล้ว แต่อาการนอนไม่หลับยังไม่หาย ลองนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ผล หรือสวด
มนต์จนท่องบทสวดได้แล้ว แต่มันไม่เข้าหัว ต้องไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ        
ทุกเดือน   หมอเคยวินิจฉัยว่าดิฉันเป็นพวก Perfectionist ไม่ปล่อยวางเรื่องไหนสักเรื่อง 
หมอรักษาด้วยยาสองสเต็ปเพื่อให้หลับ สองทุ่มครึ่งเป็นยากระตุ้นให้สมองหลั่งสารเมลา 
โทนิน ให้รู้สึกผ่อนคลาย อีกตัวทานตอนสามทุ่มครึ่ง”

คชภพ สงวนวงศ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิร์คลิงค์ 
ดา เอเจนซี่ และเจ้าของเว็บเพจ ‘ภิรมย์’

 “ปัญหานอนไม่หลับของผมส่วนใหญ่
มาจากเรื่องงานครับ ความเครียดทำาให้นอน
ไม่หลับ บางครั้งนอนไม่หลับสาม-สี่วันติดต่อ
กัน ผมเริ่มเป็นมาราวสองปีแล้วครับ จนเริ่ม
ชินว่าคืนไหนที่รู้ตัวว่านอนไม่หลับ ผมจะลุกขึ้น
มานั่งทำางาน ทำาไปจนรู้สึกเพลีย เหนื่อย แล้ว
มันจะหลับไปเอง
 แต่พอตื่นขึ้นอีกวันร่างกายจะรู้สึก
อ่อนเพลียนะครับ เป็นอยู่ราวสอง-สามวัน 
ช่วงหลังๆ เริ่มรู้ตัว พอรู้สึกเครียดสะสมก็จะ
ไปออกกำาลังกาย ซึ่งจะรู้สึกสดชื่น แล้วลืม
เรื่องเครียดไปได้ แต่ก็ทำาให้ผมนอนดึกขึ้นอีก
นิดหนึ่ง คือจะหลับได้ก็ราวตีหนึ่งหรือตีหนึ่ง
ครึ่งไปแล้ว ตอนนี้ผมก็กำาลังหาวิธีอื่นๆ ช่วย
เรื่องการนอนอยู่” 

ธีรภัทร์ สัจจกุล
นักแสดง นักร้อง

 “ปกติผมเป็นคนหลับยากครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาไม กว่าจะนอนก็ปา
เข้าไปตีสอง-ตีสาม บางคืนนอนพลิกตัวไปมา จะว่าบรรยากาศห้องมีส่วนไหม 
ผมว่าทุกอย่างเกี่ยวหมด แม้แต่อากาศภายในห้อง ถ้าร้อนมากเกินก็นอนหลับ
ยาก หรือเรื่องกินตอนดึก หรือออกกำาลังกายก่อนนอน 
 “นอกจากนี้เรื่องเสียงก็จะมีผลกับผม หูผมค่อนข้างเซนสิทีฟ คืนไหน
ลืมปิดโทรศัพท์ก่อนนอน หรือนอนห้องพักโรงแรมที่แอร์เสียงดัง ผมจะมีปัญหา
เรื่องนอนหลับทันที เพราะถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้ว ผมจะหลับต่อยากมาก 
ที่นอนถ้านุ่มมากเกินไป ตื่นมาแล้วผมมักจะรู้สึกปวดเมื่อยตัว หมอนก็เหมือน
กัน ถ้าแบนมากหรือแข็งมากก็ไม่ได้ นอนแล้วปวดคอ ปกติผมนอนหมุนทั้งสาม
ด้าน ตะแคงซ้าย ตะแคงขวา และนอนหงาย 
 “เพราะฉะนั้นผมจะใส่ใจเรื่องการเลือกที่นอนกับหมอนมาก หมอนนี่ต้อง
พอเหมาะพอดีกับคอผม แล้วก็ต้องแน่นแต่นุ่ม แล้วต้องมีหมอนข้างไว้กอดด้วย 
หมอนดีๆ นี่ช่วยให้ผมหลับได้นานเลย”

วรภัทร บุญสิริโภคา
พนักงานธนาคาร

 “ปกติผมนอนวันละ 6 ชั่วโมง  
มีบางช่วงที่ตื่นนอนแล้วผมรู้สึกไม่ค่อย
สดชื่น ระยะหลังเลยซื้อนาฬิกาข้อมือที่
เป็นอุปกรณ์วัดค่าการนอนหลับของตัว
เองมาใช้ นาฬิกาที่ว่านี้จะวัดค่าจากการ
เคลื่อนไหวของร่างกายระหว่างที่นอน
หลับ ถ้าเราหลับสนิทการเคลื่อนไหว
ของร่างกายจะน้อย แล้วผมก็พบว่า 
ค่า deep sleep ของผมในบางคืนน้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมง นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผม
ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกงัวเงีย ไม่อยากลุก
จากเตียง
 บางคืนผมเข้านอนเร็ว แต่ก็ 
ตื่นตอนตีสองหรือตีสาม ตื่นแล้วก็นอน
ต่อไม่ได้ มาง่วงอีกทีก็ตอนตีห้าหรือ
หกโมงเช้า ซึ่งจะนอนก็ไม่ได้ เพราะผม
ต้องไปทำางาน บางวันอาศัยงีบเอาตอน
กลางวัน ประมาณ 20 นาที ตื่นแล้ว
รู้สึกสดชื่น เหมือนเป็นคนละคน
 ล่าสุดมีคนแนะนำาให้ผมซ้ือถ่ังเช่า
มาดื่ม เขาบอกว่ามันช่วยให้หลับลึก ผม
เพิ่งลองดื่มไปสองอาทิตย์เอง ยังไม่รู้
สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะ
ผมเป็นคนคิดมากด้วยมั้งครับ สมองไม่
หยุดคิด เลยนอนหลับไม่ 
ค่อยลึก”



หลับดี มีคุณภาพแบบ PERFECT SLEEP ไม่ใช่แค่ทำาให้หน้าตาดูหนุ่ม-สาวขึ้น 
แต่ยังทำาให้สุขภาพกาย-ใจดีขึ้น เป็นวิธีชะลอวัยแบบง่ายๆ  ท่ีเห็นผลชัด PERFECT SLEEP 

มีบริการแนะนำาเพื่อให้ คุณนอนหลับได้ดีขึ้น

จากการศึกษาด้านศาสตร์แห่ง
การนอน ทำาให้ Index Living Mall 
ค้นพบว่า การที่คนเราจะนอนหลับได้
อย่างมีคุณภาพนั้น ไม่ได้อาศัยแค่ ‘การ
ล้มตัวลงนอนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงเท่านั้น’ 
แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำาให้ชั่วโมงแห่ง
การนอน เป็นชั่วโมงแห่งคุณภาพของ
สมองและร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของบรรยากาศการตกแต่งห้องนอน 
ลักษณะของฟูกที่นอน หมอนหนุนและ
หมอนข้าง ผ้าชุดเครื่องนอนต่างๆ 
รวมไปถึงเรื่องของกลิ่น แสง และเสียง 
ที่ล้วนเป็นศาสตร์สัมผัส

Perfect Sleep
จึงเปิดให้บริการเพื่อการ
เลือกสรรสร้างห้องนอน
และการนอนอย่างครบ
ทุกรูปแบบ พร้อมด้วย
บริการวิเคราะห์ปัญหาด้าน
การนอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกายภาพบำาบัดที่ผ่าน
การอบรมมาแล้วคอยให้
คำาปรึกษาแนะนำา คุณจะ
พบกับคำาตอบของปัญหา
  

 เพราะเราใช้เวลา 1 ใน 3 
ของชีวิตกับการนอน

 เพราะเราอยากให้คน
เอาใจใส่ในการนอนมากขึ้น

 เพราะเรารู้ว่าการนอน
ไม่พอ หรือนอนอย่าง
ไม่มีคุณภาพส่งผลเสีย
มากมายเพียงไร

 ทำาไมนอนที่นอนแข็ง
แล้วยังปวดหลัง? นั่นอาจ
เป็นเพราะหลังคุณคดโดย
ไม่รู้ตัว แต่เลือกใช้ที่นอนแข็งๆ 
ซึ่งยิ่งทำาให้ปวดหลัง 
ผู้เช่ียวชาญด้านกายภาพ 
บำาบัดจะวัดกระดูกและอธิบาย
ให้เข้าใจ และให้คุณทดสอบ
การนอน เพื่อเลือกที่นอน
ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ของร่างกายด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
SleepScanning   

 จะเลือกหมอนแบบไหนดี เพื่อป้องกัน
และลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย? 
เราไม่เพียงแค่แนะนำาชนิด ของหมอน 
แต่ยังแนะนำาวิธีการใช้เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

 อยากหาหมอนที่รองรับคอได้
เหมาะเจาะ มีมั้ย? เรามีหมอนสุขภาพ
จากแบรนด์เครื่องนอนที่โด่งดังด้าน
นวัตกรรมจากอเมริกา  ปรับได้ตาม
สรีระกระดูกคอของคนนอน เอาไส้
หมอนออกได้ เอาเพิ่มเข้าได้ รวมถึง

หมอนที่ช่วยปรับสมดุลย์ของอุณหภูมิ
ร่างกาย 

 อยากได้เตียงปรับระดับ แต่จะใช้
อย่างไรให้ได้ผลดี? เรามีข้อมูลการวิจัย
มากพอที่จะบอกคุณได้ว่า ระดับองศา
เท่าไหร่ของการปรับเตียง ถึงจะทำาให้
คุณนอนได้อย่างสบายสุด
ฯลฯ

Perfect Sleep จึงมีความพิเศษแตก
ต่าง ไม่ใช่แค่การนำาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อ
การนอนที่ดีที่สุดสำาหรับคุณ แต่ยังให้
บริการปรึกษาแนะนำาเพื่อการนอนที่ดี
ที่สุดสำาหรับคุณด้วย

 เพราะเรารู้ว่ามีคน
จำานวนไม่น้อยที่ประสบ
ปัญหาในการนอน แต่ไม่รู้
จะแก้อย่างไร

 เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรา
สามารถหาคำาตอบแห่ง
ปัญหาของการนอนของ
คุณได้

นี่คือจุดเริ่มต้นของ
การสร้างสรรค์
พื้นที่พิเศษ Perfect 
Sleep สถานที่
ที่จะพาคุณไปพบกับวิถี
แห่งการนอนอย่างมี
คุณภาพ

Perfect Sleep 
คุณภาพแห่งการนอน 
เพื่อร่างกายได้
พักผ่อนอย่างแท้จริง

Why 
we create perfect sleep?
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Our 
Products

 เตียงนอน ครบครันทั้งรูป
แบบ สไตล์ และฟังก์ชันพิเศษ 
รวมถึงเตียงนอนที่สามารถปรับ
ระดับได้ เพื่อให้การนอนของคุณ
รื่นรมย์ยิ่งขึ้น

 ที่นอน เรามีที่นอนหลายรุ่น
ให้คุณทดลองนอนก่อนตัดสิน
ใจเลือก แต่เราขอแนะนำาให้คุณ
เริ่มต้นจากการทำา 3 Perfect 
Steps ก่อน

 หมอน ทั้งหมอนหนุน 
หมอนข้าง และหมอนเพื่อสุขภาพ 
ที่มีให้คุณเลือกในต่างรูปแบบ 
เพื่อตอบโจทย์ทุกสรีระและการ
นอนทุกท่วงท่า

 ชุดเคร่ืองนอน หลากแบรนด์ดัง 
หลายสีสัน ลวดลาย และเนื้อผ้า 
ที่มีให้เลือกแมทช์กับไลฟ์สไตล์
และการตกแต่งห้องที่ต่างกันไป

 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม คัด
สรรผลิตภัณฑ์น้ำามันหอมระเหย 
ดิฟิวเซอร์ และเทียนหอม ซึ่งสกัด
มาจากธรรมชาติ เพื่อให้เป็น
สุคนธบำาบัดในห้องนอน

 โคมไฟ หลากดีไซน์ที่มาพร้อม
กับฟังก์ชันเยี่ยมๆ สำาหรับใช้ใน
ห้องนอนโดยเฉพาะ

 แก็ดเจ็ตและอุปกรณ์ไฮเทค 
หลายรุ่นหลากแบบที่จะช่วย
ให้การนอนของคุณสุขใจสบาย
กายมากขึ้น

 แค่การล้มตัวลงนอนบนที่นอนไม่กี่นาที ไม่อาจช่วยคุณ
ตัดสินใจเลือกที่นอนที่เหมาะสมจริงๆ กับตัวคุณได้ ด้วยเหตุนี้ี 
Perfect Sleep จึงได้นำาอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่วงการแพทย์
ทั่วโลกให้การรับรอง มาเป็นตัวช่วยวิเคราะห์หาที่นอนและหมอน
ที่จะช่วยแก้ปัญหาการนอนของคุณได้อย่างตรงจุด และทำาให้
คุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
 เครื่องมือนี้ ใช้ตรวจหาแรงกดทับของร่างกายบนที่นอน 
และแสดงภาพสีออกมาให้เห็นชัดเจนว่า จากท่วงท่าการนอน
ของคุณ จุดไหนเป็นส่วนที่ร่างกายได้รับการกดทับมากที่สุด 
จากภาพที่ออกมานี้ นำามาประมวลผลเป็นตัวเลข และวิเคราะห์
คำานวณอย่างแม่นยำา จากนั้นผู้เชี่ยวชาญของเรา จะอธิบาย
ถึงผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงลักษณะการ
นอน ที่นอนและหมอนแบบที่จะช่วยรองรับร่างกายของคุณ
ขณะหลับได้ดีที่สุด และแก้ปัญหาการนอนของคุณได้อย่าง
ถูกต้องแท้จริง
 ปฏิบัติการนี้ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่จะช่วยเปลี่ยนโลก
การนอนของคุณไปเลย

What is SleepScanning ?

การเลือก
ที่นอนผิด ส่งผล
กับสรีระการโก่ง
งอ การคดของ
กระดูกสันหลัง 
ทำาให้นอนหลับ

ไม่สบาย และเกิด
ปัญหาอื่นๆ ต่อไป

ในอนาคต  

Sleep Innovation : 
Cutting-Edge Fiber
 คุณอาจจะไม่รู้จักเส้นใยผ้าที่มีชื่อว่า Celliant® แต่ถ้าเราบอกคุณว่าชุดเครื่องนอนที่
ทอด้วยเส้นใยอันมีองค์ประกอบเป็นแร่ธาตุธรรมชาติ 13 ชนิดที่ จะช่วยให้คุณหลับดียิ่งขึ้น 
มีระดับออกซิเจนในร่างกายมากขึ้น และเติมพลังให้คุณขณะหลับ คุณจะสนใจหรือเปล่า?
  นวัตกรรมนี้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และรับรองโดยองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (FDA) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้าน wellness อย่างหนึ่ง
  ที่ Perfect Sleep มีแบรนด์เครื่องนอนชื่อดัง Pure Care จากอเมริกา ซึ่งนำาเอาเส้นใย
ซิลเลียนมาทอเป็นชุดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน และปลอกผ้านวม สัมผัสที่คุณได้
คือความนุ่มลื่นสบายผิว ความรู้สึกที่คุณได้ขณะหลับ คือความเย็นสบาย ผ่อนคลาย และสิ่งที่
ภายในร่างกายคุณได้คือ พลังงานที่ถูกรีชาร์จ มีการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และที่สำาคัญคือช่วย
ลดทอนความปวดเมื่อย ตึงของกล้ามเนื้อ ทำาให้หลับได้สนิทมากยิ่งขึ้น

PERFECT SLEEP AND SERVICE

Sleep Time, 
Best Time

index living mall  

นอนอย่างไรให้ลืมตาตื่นอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า สวัสดียามเช้าได้อย่างมีความสุข ที่ Index Living Mall 
มีบริการซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญด้านกายภาพบำาบัดประจำาอยู่ทุกสาขา คอยให้คำาปรึกษาแนะนำา ท้ังในเร่ืองของสรีระและ
วิธีแก้ปัญหาการนอนเบ้ืองต้น แต่ถ้าคุณอยากได้บริการพิเศษย่ิงข้ึน แวะมา Perfect Sleep ท่ีๆ จะตอบโจทย์การ
นอนอย่างมีคุณภาพให้คุณได้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ที่นอนและหมอน 
ที่เพอร์เฟกต์กับสรีระและท่านอนของคุณได้อย่างแม่นยำา

3 EASY 
STEPS 
FOR 

YOUR 
PERFECT 
MATCH

เริ่มต้นจากการทำา 3 
ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ :

ทำาแบบสอบถาม 
เพื่อให้เราได้รู้จัก
กับไลฟ์สไตล์การ
นอนเบื้องต้นของ
คุณและความชอบ
ส่วนตัว เราจะนำา
ข้อมูลนี้มาประมวล
ผลในการหาที่นอน
ที่เหมาะสมที่สุด 
ขั้นตอนนี้ใช้เวลา
ไม่ถึง 5 นาที

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กายภาพบำาบัดคอย
ให้คำาแนะนำา
และอธิบาย 
โครงสร้างของสรีระ 
โดยการตรวจวัดแนว
กระดูกสันหลัง

ทดสอบการนอนบนที่นอน
ซึ่งได้ผลลัพธ์จาก
การทำาแบบสอบถามทีละ
หลัง ด้วยอุปกรณ์ไฮเทค
ใหม่ล่าสุด SleepScanning 
เพื่อวิเคราะห์หาที่นอนที่
เหมาะที่สุด กับคุณ และ
รับฟังคำาอธิบายจากผู้
เชี่ยวชาญ
 

INDEX LIVING MALL 
พร้อมที่จะทำ�ให้ทุกท่�น

ที่เข้�ม�ใช้บริก�ร
ของเร�มีคุณภ�พ

ก�รนอนที่ดีขึ้น

QUIZ CONSULT SLEEPSCANNING

* คุณสามารถแวะมาใช้
บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้
จ่ายใดๆ ที่ Perfect Sleep 
ภายใน Index Living Mall 
เฉพาะที่สาขาบางนา และ
สาขาเกษตร-นวมินทร์ 

INDEX LIVING MALL ช่วยทำ�ให้ก�รนอนมีคุณภ�พด้วยเซอร์วิส 3 ขั้นตอนง่�ยๆ
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CELLIANT 1,990.-
BODY CHEMISTRY elegant pillow 
หมอนหนุน รุ่น บอดี้เคมมีสตรี้ 

CELLIANT ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบครัน ด้วยชุด
เครื่องนอนต่างๆ 

 หมอน Body Chemistry 2 รุ่น 
 รุ่น  Elegance แกนกลางทำาจาก Memory Foam ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วย
กระจายน้ำาหนัก ลดแรงกดทับของผู้นอน 
 รุ่น Soft Cell Select เพ่ิมความสูงได้โดยการใส่ไส้หมอนเพ่ิมเข้าไป มีความนุ่มฟู 
ด้วยขนเป็ดเทียม โดยโครงสร้างแบ่งเป็นช่องๆ และมีแนวยาว เพื่อรองรับส่วนต้นคอ 

 ชุดเคร่ืองนอน Elements ผลิตจากเส้นใยยาว เน้ือผ้าทอพิเศษมีความนุ่มและยืดหยุ่น 
เข้ามุมได้กระชับกับความหนาของที่นอนถึง 18 นิ้ว 

 ปลอกผ้านวม Duvet ผลิตจากใยฝ้ายและซาตินคุณภาพระดับพรีเมียม 
 ปลอกหมอน ใยฝ้ายและซาตินให้ผิวสัมผัสนุ่มพิเศษ 
 Protector ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วย Technlcal Textile ครอบคลุม

กระชับรัดเหลี่ยมที่นอน 

Protection กันเปื้อนที่นอน
เพื่อป้องกันไรฝุ่น มีคุณสมบัติ
เรื่องความเย็นสบาย ด้วยเส้นใย
ของตัวผ้า และเจล จะช่วยปรับ
อุณหภูมิเมื่อร่างกายร้อน

FRIO สินค้าชุดเครื่องนอนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยระบายความร้อนในร่างกาย 
ด้วยความเย็นของ Technical Textile มีเส้นใย Cooling Fiber ให้ความเย็นเร็วถึง 

5 เท่า ช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายให้ผิวสัมผัสที่เย็น

  
สุดยอดสินค้านวัตกรรม 
เพ่ือการนอนจากสหรัฐอเมริกา มีสินค้าหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อตอบโจทย์การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
 

CELLIANT
ชุดเครื่องนอนคุณภาพระดับพรีเมียมถักทอด้วยเส้นใยพิเศษ Celliant 

มีฟังก์ชั่นการทำางานโดยการซึมซับพลังงานจากร่างกายแล้วส่งผ่าน 

กลับมาที่ร่างกายอีกครั้ง เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบการไหลเวียนของโลหิต 

และกล้ามเนื้อของร่างกายจากกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจำาวันในยาม 

พักผ่อนจึงทำาให้การนอนหลับสบายยิ่งขึ้น 

* ซิลเลียนเป็นเทคโนโลยีของ Hologenix, LLC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิ่งทอราย 

แรกของอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองจาก FDA ให้เป็นอุปกรณ์การแพทย์

2,990.-
SUB-0 Softcell chill Pillow
หมอนหนุน หมอนหนุน Softcell chill รุ่น ซับซีโร่
40X61 cm.

2,990.-
SUB-0 Down combo Pillow 
หมอนหนุน Down combo รุ่น ซับซีโร่
46x66 cm. 

5,990.- 
ELEMENT CELLIANT
ชุดผ้าปู 3 ชิ้น/ชุด รุ่น อิลิเม้นต์ซิลเลียน

SUB-O หมอนหนุน มีให้เลือก 2 รุ่น 
คือ Soft Cell และ Down Combo
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OMNIGUARD MATTRESS PROTECTION +

LIGHTWEIGHT PERFORMANCE FABRIC // TECHNICAL TEXTILE

 FIT: ผ้าปูที่นอน เนื้อผ้านุ่ม มีความยืดหยุ่น กระชับรับเหลี่ยมที่นอน 
พอดีขอบที่ความหนา 30 cm. รัดมุมไม่หลุดง่าย สัมผัสได้ถึงความตึงเรียบ

คุณสมบัติพิเศษ

TEMPSYNC

หมอนที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษ 
ช่วยปรับอุณหภูมิร้อน-เย็นให้สมดุล 
ตามสภาวะร่างกายยามสัมผัส  
มี 2 รุ่นให้เลือก

 Soft Cell มีความนุ่มฟูเป็นพิเศษด้วย
ขนเป็ด Soft Cell โดยโครงสร้างแบ่ง
เป็นช่องๆ แต่ละช่องจะช่วยรองรับสรีระ
ต้นคอได้ดีกว่า

เป็น Protection คุณภาพสูง ยังคงให้สัมผัสที่นุ่มสบายของ
ที่นอน, กันไรฝุ่นและแบคทีเรีย, กันน้ำาได้, สามารถดูแลรักษาง่าย 
มีทั้งแบบปกคลุม 5 ด้าน และ 6 ด้าน

1,590.-
OMNIGUARD mattress encasement  
ปลอกกันเปื้อนที่นอน 6 ด้าน ขนาด 6 ฟุต / 5 ฟุต  รุ่น โอมนิการ์ด

3,590.-
TEMPSYNC Soft Cell pillow
หมอนหนุน Soft Cell รุ่น เทมฟ์ซิงค์

2,590.-
TEMPSYNC IDENTICALLY DOWN
MEDIUM PILLOW
หมอนหนุน Identically Down Medium 
รุ่น เทมฟ์ซิงค์

WOMEN’S  
CHOICE AWARD

NATIONAL  
SLEEP FOUNDATION
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ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging Medicine 
ประจ�าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

20 21

“คนที่นอนน้อยจะสมาธิสั้น 
ความจำาจะไม่ค่อยดี และ 
reaction time จะลดลง

อันนี้คือเฉพาะเรื่อง
ของสมองนะ”

นอนอย่างไรให้ผิวสวย อ่อนวัย
ไม่อ้วน และความจำาดี

MEET THE CONTRIBUTOR
พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิวงศ์

 ‘หมอฟ้า’ - แพทย์หญิง วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ 
มีดีกรีการศึกษาด้านสมุทัยเวชศาสตร์  (Functional Medicine)  
จากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging 
Medicine ประจำาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life โรงพยาบาล
บำารุงราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์กลุ่มเวชศาสตร์ป้องกัน 
ซึ่งเน้นการดูแลแบบ Longevity Medicine ที่จะทำาให้คนเรามี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว

การนอนส�าคัญมากแค่ไหนต่อชีวิต
 “คนเราใช้เวลาในชีวิตโดยเฉลี่ย 1 ใน 3 หมดไปกับการ
นอน สมมติว่าเรามีอายุ 100 ปี หมายความว่าเราใช้เวลา 30 ปี
ไปกับการนอน เพราะฉะนั้นการนอนที่มีคุณภาพย่อมต้องส่งผล
ต่อสุขภาพแน่นอน”

การนอนหลับมีผลต่อสุขภาพ
อย่างไร 
 “มีคนชอบถามนะคะว่า คน
เรานอนกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าพอ โดย
เฉลี่ยแล้วในวัยผู้ใหญ่อยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง 
และถามว่าถ้านอนให้เพียงพอใน 6-8 
ชั่วโมงจะส่งผลอะไรบ้าง อย่างแรกเลย
เขาพบว่าจะทำาให้การทำางานของสมอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่นอน
เพียงพอจะมีสมาธิฟัง และมีสติจดจ่อ
กับเรื่องที่คุย เข้าใจมากกว่า แต่คน
ที่นอนน้อยจะสมาธิสั้น อย่างที่สองคือ
เรื่องของความจำา คนที่นอนน้อยมีผล
ต่อเรื่องของความจำา ความจำาจะไม่ค่อย
ดี อย่างที่สามเป็นของเรื่องปฏิกิริยา 
หรือ Reaction Time คนที่นอนน้อย 
Reaction Time จะลดลง อันนี้คือ
เฉพาะเรื่องของสมองนะคะ”

นอนหลับไม่เพียงพอส่อเป็นโรค
อ้วนจริงหรือไม่ 
 “คนที่นอนหลับไม่เพียงพอเป็น
ระยะเวลานาน เราพบว่ามีความสัมพันธ์
กับเรื่องโรคอ้วนหรือว่านำ้าหนักเกิน ซึ่ง
ปัจจุบันโรคอ้วนจัดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง
แบบไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายอันดับต้นๆ 
เลย คนที่นอนเพียงพอส่วนใหญ่จะคุม
นำ้าหนักตัวได้ดีกว่า ส่วนคนที่นอนน้อย
มีแนวโน้มที่นำ้าหนักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่นอนได้เพียงพอ”

นอนหลับไม่เพียงพอท�าให้ผิวไม่
สวย จริงหรือไม่
 “อันดับแรกเลยคือผิวแห้ง มีถุงใต้
ตาดำา และในระยะยาว ถ้ายิ่งนอนน้อยมากๆ 
อาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมน
บางตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผลิตนำ้ามัน
บริเวณผิวหน้ามากขึ้น ก็จะทำาให้เป็นสิวง่าย”

การนอนหลับมีผลต่ออารมณ์มาก
น้อยแค่ไหน
 “คนที่นอนไม่พอเป็นระยะเวลา 
นานมกัจะมคีวามเสีย่งต่อเรือ่งของซมึเศร้า
มากกว่าคนที่นอนได้เพียงพอ และที่
สำาคัญที่สุดเลย คนชอบพูดถึงก็คือเรื่อง 
Anti-Aging หรือชะลอวัย พบว่าช่วงที่เรา
นอนเป็นช่วงที่ร่างกายบอกว่าเราต้องพัก
ผ่อนนะ อะไรที่เราใช้ไประหว่างวันมันจะมีการ
ผลิตออกมาซ่อมแซม ชดเชยในตอนเวลาที่
เรานอน ตัวเด่นๆ ที่คนมักจะพูดถึงกันคือ 
Growth Hormone  ถ้าเรานอนหลับไม่ลึก
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม การผลิต Growth 
Hormone ขึ้นมาซ่อมแซมหรือฟื้นฟูส่วนที่
เสื่อมไปแล้วของร่างกายก็จะทำาได้น้อยลง 
ทำาให้ไม่มีประสิทธิภาพ”

อะไรคือปัจจัยที่ท�าให้นอนไม่หลับ 
 “อย่างแรกคือเรื่องของไลฟ์สไตล์
มีส่วนทำาให้เรานอนไม่ค่อยหลับ อย่างเช่น
คนที่ติดกาแฟ ตื่นเช้ามาก็เพลีย พอมัน
เพลียก็เลยต้องดื่มกาแฟหรือชาเข้าไปอีก
เพื่อให้ตัวเองรู้สึก alert แต่หลังจากนั้นก็
เพลียอีก และต้องพึ่งคาเฟอีนอีก ความจริง
แล้วตัวคาเฟอีนในแต่ละคนจะมีระบบในการ
จัดการโดยเฉลี่ย 8-12 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น 
เราไม่ควรทานอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นอย่าง
น้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนนอน สารอีกตัวที่ไป
กระตุ้นให้ร่างกายตื่น ทำาให้นอนไม่หลับได้
อีกก็คือ ฮอร์โมนความเครียด ซึ่งมาจาก
กิจกรรมต่างๆ เช่นออกกำาลังกายหนักเกิน 
หรือการกิน และอย่างที่สามคือ เรื่องของ
สภาพแวดล้อมในห้องนอน หมอบอกเลยว่า
สำาคัญมาก ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น Sleep 
Hygiene ที่แปลว่าสุขอนามัย สุขอนามัยที่

ดีของการนอนหลับอันดับแรก ห้องต้องมีการ
ระบายอากาศที่ดี อุณหภูมิต้องเหมาะสม และ
เรื่องของเตียง ที่นอน หมอน ที่แข็งเกินไปหรือ
ว่าอ่อนนุ่มเกินไปมีผล”

ว่ากันว่า การนอนที่ดีสันหลังต้อง
เหมือนเวลาเรายืน 
 “ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากเตียงมันนุ่ม
เกินไป กระดูกสันหลังมันไม่ได้เรียงเป็นแนว
เหมือนที่เรายืนปกติ บางคนปวดหลังอยู่แล้ว 
ต้นขากล้ามเนื้อตึงอยู่แล้ว บางทีตื่นมาจะปวด 
ตื่นขึ้นมากลางดึกก็มี หรือที่หมอเจอบ่อยคือ
ปวดช่วงคอ บ่า ไหล่ นอนหมอนสูงไป หมอน
ตำ่าไปก็ทำาให้มีปัญหา เพราะฉะนั้นเรื่องของฟูก 
ที่นอน หมอนจึงสำาคัญ อีกอย่างที่สำาคัญไม่แพ้
กันคือ เรื่องของแสง ห้องนอนที่ดีควรจะต้อง
มืด เพราะว่าในร่างกายเราจะมีฮอร์โมนเมลา
โทนิน ที่จะหลั่งออกมาเพื่อส่งสัญญาณไปยัง
สมองว่าเราควรนอน ควรพักผ่อนได้แล้ว และ
มันจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อไม่มีแสงแดดมากระ
ทบจอประสาทตา เมื่อเมลาโทนินหลั่งออกมา
เราจะเริ่มรู้สึกว่า มีอาการ เคลิ้ม ง่วง ต้องการ
ที่จะนอนหลับ ทั้งหมดนี้เป็นสุขอนามัยที่ควรจะ
ต้องทำาเป็นประจำาในเรื่องของการนอน”

นอนหลับอย่างไรให้หน้าใส แลดูอ่อน
กว่าวัย 
 “ลักษณะผ้าของปลอกหมอนมีความ
สำาคัญ ควรเลือกเนื้อผ้าประเภทคอตตอนดี
กว่า เพราะจะระบายอากาศได้ดี หรือเป็นผ้าไหม 
เพราะมันลื่น ไม่ค่อยเสียดสีกับผิวเท่าไหร่ เหล่า
นี้จะลดเรื่องของริ้วรอยเวลาหน้าเราไปถูกับ
หมอนต่างๆ ได้ และถ้าเป็นไปได้ ควรนอนหงาย
จะดีที่สุด เลี่ยงท่านอนควำ่า แต่บางคนถ้ามีโรค
ประจำาตัวบางอย่าง เช่น โรคกระเพาะ อาจจะ
แนะนำาให้นอนเอียงซ้าย อะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็
ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะ แต่เวลานอนตะแคงนี่ขอให้มี
หมอนข้างเอาไว้เสมอ และขาข้างหนึ่งต้องพาด
ไปบนหมอนข้าง เพื่อให้กระดูกสันหลังเราเรียง
เป็นเส้นตรงเหมือนเวลาเรายืนปกติ ถ้าเกิดไม่มี
หมอนอยู่เลยกระดูกสันหลังจะโค้งข้างล่าง พอ
นอนไปแล้วตื่นมาปวดหลัง คอยสังเกตดูว่าตื่น
มาเราตึงตรงไหน แสดงว่าตรงนั้นมีปัญหา”
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The Best 
Scents for 
Relaxation

 จัดห้องนอนให้ปราศจากเสียง
รบกวน เพื่อการนอนหลับอย่างต่อ
เนื่อง ก่อนนอนควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าจะไม่มีเสียงดังรบกวนขณะหลับ  
เช่น เสียงโทรศัพท์ นาฬิกาปลุก เป็นต้น

 เตรียมห้องนอนให้มืดสนิท 
แสงไฟที่ส่องผ่านหน้าต่าง หรือเงาที่
เคลื่อนไหวของกิ่งไม้ต้นไม้ อาจส่งผล
ทำาให้นอนไม่หลับ ควรใช้ผ้าม่านสีเข้ม 
เพื่อลดปริมาณแสงไฟ

 

จัดห้องนอน
อย่างไร
ที่จะช่วยให้คุณ
หลับได้ดี

 ตรวจสอบประตูหน้าต่างก่อนนอน 
เมื่อมั่นใจว่าปิดสนิท และล็อคเรียบร้อย 
จะทำาให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ช่วยให้
นอนหลับสบายอย่างไร้กังวล

 พยายามหลีกเลี่ยงการติดตั้ง
นาฬิกาแขวนผนังหรือกระจกเงาตรง
ข้ามกับเตียงนอน เพื่อไม่ให้เกิดความ
วิตกกังวลเรื่องเวลาขณะนอนหลับ 
เพราะคิดว่าจะตื่นไม่ทันเวลา หรือตกใจ
เมื่อเห็นเงาของตนเองในกระจก

 เลือกผ้าปูที่นอนที่ระบายอากาศ
ได้ดี แนะนำาให้ใช้ผ้าปูที่นอนที่ทำาจาก
ผ้าฝ้าย ซึ่งอาจเป็นผ้าฝ้ายแท้ 100 
เปอร์เซ็นต์ หรือผ้าฝ้ายผสมผ้าลินิน 
หรือผ้าฝ้ายผสมผ้าโพลีเอสเตอร์ เพราะ
ผ้าฝ้ายมีผิวสัมผัสนุ่ม โปร่งสบาย 
ระบายความร้อนได้ดี ทำาให้หลับสบาย 
นอกจากนั้น ผ้าปูที่นอนสีขาว หรือ
สีอ่อน ก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย

 ควรเลือกสีห้องนอนที่ท�าให้รู้สึกสงบ 
เช่นกลุ่มโทนสีกลางๆ อย่าง ขาวครีม 
เทาอ่อน หรือกลุ่มสีโทนเย็น ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่
ให้ความรู้สึกสดชื่น สงบ ผ่อนคลาย 
และช่วยคลายเครียด ความกังวล เช่น
สีเขียว- ทำาให้ประสาทตาผ่อนคลาย 
และความดันโลหิตของเราลดลงได้ สีฟ้า-
เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น 
เป็นอิสระ ปลอดโปร่ง 

 จัดเก็บห้องนอนให้เป็นระเบียบ 
เพราะสิ่งแวดล้อมที่ไร้ระเบียบ จะทำาให้จิตใจ
ไม่สงบ จิตใต้สำานึกอาจกังวลถึงความ
รกรุงรัง และพะวงว่าต้องจัดการกับสิ่งที่
สกปรกเหล่านั้น นอกจากนี้ ฝุ่น อาจทำาให้
เกิดโรคภูมิแพ้หายใจติดขัด ส่งผลให้นอน
หลับไม่สนิท

ธรรมชาติมักจะเป็นทางออกและทางเลือกให้เราเสมอ โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบำาบัดและผ่อนคลาย กลิ่นจากดอกไม้และพืชพันธุ์ ช่วยให้
ใจเรารื่นรมย์ และมีผลต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว หากนำากลิ่นหอมจาก
ดอกไม้และพืชพันธุ์ธรรมชาติมาสร้างบรรยากาศในห้องนอน จะช่วยให้
หลับสนิทและใจสบายมากย่ิงข้ึน  และน่ีคือพลังของ 4 กล่ินท่ีเราขอแนะนำา 

  ลาเวนเดอร์ กลิ่นยอดนิยมที่ช่วยปลอบประโลม ให้ความรู้สึก
สงบ ผ่อนคลาย  ช่วยลดทอนความรู้สึกกังวล ความตื่นตัว ทำาให้คุณ
รู้สึกอยากพักผ่อนนอนหลับ
 
   มะลิ กลิ่นหอมสะอาดบางเบาของมะลิ  หากได้ดอมดม
ก่อนนอนจะทำาให้หลับได้สนิทดียิ่งขึ้น ไม่พลิกขยับตัวไปมาระหว่างนอน
บ่อยครั้ง
 
  แซนดัลวู้ด หรือแก่นไม้จันทน์ หนึ่งในกลิ่นที่เก่าแก่ซึ่งถูกใช้
เพื่อการบำาบัดมานานกว่า 4,000 ปีในญี่ปุ่น เป็นกลิ่นไม้ที่หอมอบอุ่น 
ชวนผ่อนคลาย
 
  กุหลาบ ให้ความรู้สึกอบอุ่น โรแมนติก ช่วยลดความกังวลใจ 
สูดดมก่อนนอน จะทำาให้รู้สึกอยากหลับเร็วขึ้นกว่าเดิม และหลับได้นาน
มากขึ้น



  

1,490.-
PRIVILEGE slope shape latex pillow
หมอนหนุนย�งพ�ร�ทรงสโลป รุ่นพรีวิลเลจ
ขน�ด W38 x D59 x H12 cm. 
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PRODUCT
PERFECT MOOD

นวัตกรรมการนอนที่ช่วยสร้างบรรยากาศการนอน
อย่างสมบูรณ์แบบให้สบาย ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

790.-
PRIME pocket spring pillow 
หมอนหนุนพ็อกเก็ตสปริง รุ่น ไพร์ม
ขน�ด W48 x D40 x H13 cm.

2,990.-
SUB-0 down combo pillow 
หมอนหนุน down combo รุ่น ซับซีโร่
ขน�ด W46 x L66 cm. 

2,990.-
SUB-0 softcell chill pillow
หมอนหนุน softcell chill รุ่น ซับซีโร่
ขน�ด W40 x L61 cm.

790.-
FRIO pillow protector 
ปลอกหมอนกันเปื้อน รุ่น ฟริโอ้
ขน�ด W75 x L50 cm. 

1,990.-
FRIO mattress protector
ปลอกกันเปื้อนที่นอน รุ่น ฟริโอ้ 
ขน�ด 5 หรือ 6 ฟุต 

1,490.-
PRIVILEGE curve shape latex pillow
หมอนหนุนย�งพ�ร�ทรงเคิร์ฟ รุ่นพรีวิลเลจ
ขน�ด W36 x D59 x H11 cm.

890.-
PRIVILEGE gel memory pillow 
หมอนหนุนเจลเมมโมรี่ รุ่นพรีวิลเลจ
ขน�ด W60 x D40 x H13 cm.

990.-
AUTHENTIC down pillow 
หมอนหนุนขนเป็ด รุ่น ออเธนติกส์
ขน�ด W50 x D75 x H14 cm.

1,990.-
PRIME ventilation topper
ที่นอนรองระบ�ยอ�ก�ศ รุ่น ไพร์ม
ขน�ด 5 หรือ 6 ฟุต
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 1,290.-
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SERTA - OLIVIE
Theraflex - oriana i-Hybrid

Theraflex 
neuRon I-hybrid/ ANIVIA I-POCKET

NEURON I-HYBRID mattress
ที่นอน 6 ฟุต รุ่น นิวรอน ไอ-ไฮบริด  ปกติ 91,800.-  JOYPRICE 45,900.-
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 87,800.-  JOYPRICE 43,900.- 
ท่ีนอน 3.5 ฟุต 81,800.-  JOYPRICE 40,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : ทอจ�กเส้นใย COOL MAX FABRIC ให้คว�มนุ่มพิเศษ เย็นสบ�ย

 
ANIVIA I-POCKET mattress
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นแอนนิเวีย ไอ-พ๊อกเก็ต ปกติ 71,800.-  JOYPRICE 35,900.-  
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 67,800.-  JOYPRICE 33,900.- 
ท่ีนอน 3.5 ฟุต 61,800.-  JOYPRICE 30,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : ด้วยชั้นวัสดุพิเศษให้คว�มเย็นสบ�ย ระบ�ยคว�มร้อนได้ดี

OLIVIE mattress
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นโอลิเวีย ปกติ 99,800.-  JOYPRICE 49,900.-
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 95,800.-  JOYPRICE 47,900.-
ท่ีนอน 3.5 ฟุต 89,800.-  JOYPRICE 44,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : นวัตกรรมเส้นใยออแกนิค TENCEL ให้สัมผัส
นุ่มบ�งเบ� ไม่ระค�ยเคือง และระบ�ยคว�มร้อนได้ดี

ORIANA I-HYBRID mattress
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นโอเรียน� ไอ-ไฮบริด ปกติ 109,800.-  JOYPRICE 54,900.-  
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 105,800.-  JOYPRICE 52,900.-
ท่ีนอน 3.5 ฟุต 99,800.-  JOYPRICE 49,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : รองรับทุกสรีระอย่�งมีประสิทธิภ�พ ให้คว�มรู้สึกนุ่มเย็นสบ�ย

10 SOFT

12 FIRM

11 MEDIUM

12 MEDIUM
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นักจัดละครชื่อดังที่มียอด
Followers ใน IG สูงถึงเกือบ 700,000 คน 

เป็นพิธีกรรายการสตรีมีคลาส ใน
YOUTUBE CHANNEL

ยศสินี ณ นคร

ให้ความส�าคัญกับการพักผ่อน
หรือเปล่า
 “จริงๆ แล้วการพักผ่อนของจ๋า
เหมือนไม่ได้พัก หลายคนเคยทักว่าทำาไม
จ๋าทำาอะไรเยอะจังเลย แล้วจะมีเวลาพัก
ผ่อนไหม อย่างที่บอกคือ เรารู้สึกว่างาน
คือการพักผ่อนของเรา แต่การพักผ่อน
ของจ๋าอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าการพัก
ผ่อนทั่วไปเท่านั้นเอง”

ออกก�าลังกายอะไร อย่างไรบ้าง
 “จ๋าออกกำาลังกายเยอะมาก จ๋า
ทำามาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตั้งแต่เล่นยิม จนถึงพิลาทิส และโยคะ  
ตอนนี้หันมาเล่นกายกรรมเป็นหลัก แต่
ว่าการออกกำาลังกายของจ๋ามันไม่ได้เป็น
ไปเพื่อหุ่นที่เป๊ะเวอร์ ฉะนั้นมันก็เลยไม่ทำาให้
เราเหนื่อย จ๋ารู้สึกว่าการเดินทางในชีวิต
เรา เราต้องใช้ร่างกาย นี่คือยานพาหนะ
ของเราที่จะต้องพาเราไป ฉะนั้นจ๋าออก
กำาลังกายก็เพื่อดูแลซ่อมแซมยานพาหนะ
ของจ๋า ให้มันพาเราไปถึงวันสุดท้ายของ
เรา และไม่ให้มันเป็นภาระของใครด้วย”

ความหมายของ Perfect Sleep 
หรือการนอนหลับอย่างมี
คุณภาพ
 “เมื่อก่อน ช่วงอายุ 20 ถึง 30 จ๋า
ไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการนอนเลยค่ะ  
จ๋ารู้สึกว่าเราทำางานแล้วก็นอนแค่นิดเดียว
ก็พอแล้ว จนอายุมากขึ้น เราก็เริ่มให้ความ
สำาคัญแบบองค์รวมมากขึ้น ทั้งเรื่อง
อาหาร การออกกำาลังกายและอารมณ์ ซึ่ง
เมื่อร่างกายและอารมณ์เปลี่ยน สุดท้าย
การนอนคือการ reset ตัวเองที่ดีที่สุด 
และจากที่เคยเป็นคนนอนดึก จากที่ไม่เคย
สนใจว่าเตียงนอน ผ้าปูที่นอนเป็นอย่างไร 
กลายเป็นว่าเราต้องหนักลบัมามองใหม่แล้ว 
เพราะว่าร่างกายของเรามันเตือนแล้ว  
ถ้าเราฟังร่างกายตัวเองดีๆ ก็จะรู้ว่าเรา
ต้องพัก และสิ่งที่เราทำามาทั้งหมด  
ไม่ว่าการกนิ การออกกำาลงักาย มนัจะไม่เกิด

ผลอะไรเลย ถ้าเราไม่ reset การนอนของ
ตัวเองเสียใหม่
 “จ๋าก็เลยให้ความสำาคัญใหม่กับ
ห้องนอน เตียงนอน ที่นอน ผ้าปูที่นอน 
เราต้องลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ เพราะใน 
24 ชั่วโมง เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเตียงนอน
ไม่ตำ่ากว่า 8 ชั่วโมงด้วยซำ้า แล้วตอนนี้เป้า
หมายของจ๋าคือการนอนให้เร็วขึ้น จ๋าเคย
คุยกับคุณหมอ หลังห้าทุ่มไปแล้วคือดึกไป
แล้ว แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะติดงาน 
เราเข้านอนก่อนห้าทุ่มไม่ได้ทุกคืน ก็ต้อง
พยายามทำาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
เพราะเราเองก็รู้ว่า สารเมลาโทนินมาตอน
สี่ทุ่ม Growth Hormone หลั่งตอนห้าทุ่ม
ถึงตีหนึ่งตีสอง นั่นคือเวลาทองสำาหรับ
ร่างกายเรา ที่จะได้ซ่อมแซมฟื้นฟู” 

มีตัวช่วยให้นอนหลับดีบ้างไหม
 “คือบรรยากาศของห้องนอนค่ะ 
ที่นอน หมอน อุณหภูมิ ความเย็น และตัว
บังคับ คือสามีของจ๋า เขาเป็นคนนอนเร็ว
มาก ถ้าคืนไหนจ๋าอยากนอนเร็ว จ๋าต้อง
นอนตามเวลาของเขา คือสี่ทุ่มครึ่งเขาปิด
ไฟเลย สิ่งเหล่านี้เราทำาได้โดยการฝึก เรา
ต้องมีวินัย”

อุปกรณ์การนอนอย่างที่นอน
หรือหมอนเลือกใช้เป็นลักษณะ
อย่างไร
 “เยอะค่ะ หลายใบมาก จ๋าเป็นคน
ชอบนอนหมอนสูงแต่นุ่ม คือต้องมีเนื้อ
อยู่ในหมอน แต่ต้องนุ่ม เพราะจ๋าเป็นคน
ตัวแอ่น ถ้าที่นอนแข็ง หลังจ๋าจะโค้ง ฉะนั้น
ที่นอนจะต้องมีความนุ่มประมาณหนึ่ง 
เช่นเดียวกันกับหมอน ที่สามารถรองรับ
กระดูกคอได้ดี  นอกจากนั้นจ๋า
ยังมีหมอนข้างอีก บนเตียงมีไม่ตำ่ากว่า
สิบใบ”

แบ่งเวลาอย่างไรระหว่างเรื่อง
งานกับชีวิตส่วนตัว
การใช้ชีวิตของจ๋า จ๋าไม่แบ่งเวลางานกับ
ชีวิตส่วนตัวค่ะ เพราะถ้าเมื่อไหร่ท่ีเราแบ่ง
แล้วมันจะรู้สึกว่าเรื่องานเป็นภาระ จ๋าเลย
รวมไว้เป็นเรื่องเดียว เวลาทำางานจ๋าจึง
รู้สึกเหมือนได้พัก เวลาพักจ๋าก็รู้สึก
เหมือนได้ทำางาน เราเลือกให้ตัวเองได้

MEET THE CONTRIBUTOR

ร่างกายคือ
ยานพาหนะของเรา 

ฉะนั้นจ๋าออกกำาลังกาย
ก็เพื่อดูแลซ่อมแซม
ยานพาหนะของจ๋า 
การนอนก็เป็นการ 

Reset ตัวเองที่ดีที่สุด

วิธีคิดสำาหรับชีวิต 
Work - Life balance
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PRODUCT 
PERFECT LIFE

นวัตกรรมการนอนที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
อย่างสมดุล ใส่ใจในคุณภาพ

1,590.-
OMNIGUARD mattress encasement  
ปลอกกันเปื้อนที่นอน รุ่นโอมนิก�ร์ด
ขน�ด 6 ฟุต หรือขน�ด 5 ฟุต
SPECIAL FEATURE : 6 Sides Protector ป้องกันเชื้อ
โรค แมลงและไรฝุ่น  ลดส�รก่อภูมิแพ้ และคว�มชื้นได้ 

2,990.-
AVANSA FUSION DOWN pillow
หมอนหนุน รุ่นแอดแวนซ่� ฟิวชั่นด�วน์
ขน�ด 19x29 นิ้ว
SPECIAL FEATURE : วัสดุด้�นในทำ�จ�กเส้นใย 
ADVANSA SURRELLE FUSION DOWN 
ที่ให้คว�มนุ่มสบ�ยแบบขนเป็ดแท้ และถ่�ยเทคว�มร้อนได้ดีกว่�
ขนเป็ดธรรมด�  

5,990.-
AVANSA FUSION DOWN duvet
ไส้ผ้�นวม รุ่นแอดแวนซ่� ฟิวชั่นด�วน์
ขน�ด 100x90 นิ้ว
ขน�ด 70 x 90 นิ้ว ร�ค� 4,590.-
SPECIAL FEATURE : วัสดุด้�นในทำ�จ�กเส้นใย 
ADVANSA SURRELLE FUSION DOWN ที่ให้คว�มนุ่มสบ�ย
แบบขนเป็ดแท้ และถ่�ยเทคว�มร้อนได้ดีกว่�ขนเป็ดธรรมด�  

550.-
SUPREME micro pillow 
หมอนหนุนใยไมโคร 1,200 g. รุ่นสุพรีม
ขน�ด W48xD73 cm. 

1,990.-
BODY CHEMISTRY elegant pillow 
หมอนหนุน รุ่น บอดี้เคมมีสตรี้ 
SPECIAL FEATURE : ออกแบบพิเศษเพื่อรองรองรับ
ช่วงคอและไหล่

5,990.-
ELEMENT CELLIANT bedding
ชุดผ้�ปู รุ่น อิลิเม้นต์ซิลเลียน ขน�ด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด)
ขน�ด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ร�ค� 5,990.- 
ขน�ด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ร�ค� 4,990.-
SPECIAL FEATURE : ป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรีย

990.-  
CELLIANT pillow protector 
ปลอกหมอนกันเปื้อน รุ่น ซิลเลียน 
SPECIAL FEATURE : เส้นใย Celliant ช่วยให้ระบบ
ก�รไหลเวียนเลือดดีขึ้น ช่วยให้ร่�งก�ยคืนสภ�พจ�ก
ก�รเหนื่อยล้�

2,590.-  
CELLIANT mattress protector 
ปลอกกันเปื้อนที่นอน รุ่น ซิลเลียน ขน�ด 6 ฟุต
ขน�ด 5 ฟุต ร�ค� 2,490.- 
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 1,990.- 
SPECIAL FEATURE : ปลอกกันเปื้อนที่นอนท้ัง 5 ด้�น ส�ม�รถคลุม
ท่ีนอนสูงถึง 38 cm. 50% โพลีเอสเตอร์ 50% ซิลเลียนถักทอด้วย
เทคนิคอินเตอร์ล๊อค 

490.-
OMNIGUARD pillow protector 
ปลอกหมอนกันเปื้อน รุ่นโอมนิก�ร์ด 
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ท่านอนที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอน

12 FIRM

PRODUCT
PERFECT LIFE 

ท่าปลาดาว (Starfish) คือการนอนหงายแล้ววางแขนแนวราบขึ้นไปเหนือศีรษะ 
ให้เหมือนกับครีบปลาดาว ประโยชน์โดยตรงที่ได้รับ คือ กระดูกสันหลังได้รับการ
รองรับในแนวราบตลอดทั้งคืน โดยที่ใบหน้าไม่ได้กดทับกับหมอน ลดโอกาสใน

การเกิดสิวและริ้วรอยบนใบหน้าได้อีกด้วย จุดบกพร่องของการนอนท่านี้ก็มีเช่นกัน 
นั่นคือ มันจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการนอนกรน สภาวการณ์หยุดหายใจขณะที่นอน
หลับ และการเกิดกรดไหลย้อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับยังให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม
ด้วยว่า ควรระวังการวางแขนในท่าดังกล่าว ไม่ให้เกิดแรงกดไปที่หัวไหล่ด้านใดด้าน
หนึ่งเท่านั้น เพราะอาจทำาให้เกิดอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบาย แต่สามารถป้องกันได้
โดยการหาหมอนใบเล็กๆ มาวางในตำาแหน่งที่สามารถรองรับหัวไหล่ข้างที่ต้องการ

ท่านอนคว�่าหน้า (Face-down) การนอนควำ่าหน้าลง จำาเป็นต้องเอียงศีรษะ
ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถหายใจได้สะดวก แต่ทั้งนี้ก็อาจทำาให้เกิด
อาการกล้ามเนื้อตึงบริเวณต้นคอได้ หากนอนท่านี้ ควรวางหมอนไว้ด้านล่าง

สะโพก เพื่อลดแรงกดดันของกระดูกข้อต่อ และช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบาย
ตลอดทั้งคืน

ท่ากึ่งเด็กในครรภ์ (Foetal) ตามสัญชาตญาณของความรู้สึกสบายด้วยการ
นอนงอเข่าขึ้นมาที่หน้าอก และเอียงศีรษะงุ้มลง แต่การโค้งตัวที่มากเกินไปอาจ
ส่งผลกระทบต่อการหายใจลึก การนอนท่านี้เหมาะสำาหรับสตรีมีครรภ์ เพราะ

การนอนตะแคงข้างจะช่วยทำาให้ขยับตัวได้สะดวก จากการที่มีที่นอนรองรับช่วงท้องไว้ 
และการนอนท่านี้ยังเหมาะสำาหรับผู้ที่มีปัญหานอนกรนเสียงดังด้วย

ท่านอนตะแคงข้าง (On the Side) มักจะมีคำาถามอยู่เสมอว่า ควรจะนอน
ตะแคงข้างซ้ายหรือขวาดี และควรวางแขนไว้อย่างไร ตรงไหน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร 
การนอนตะแคงข้างผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เป็นผลดีต่อกระดูกสันหลังมากที่สุด 

เพราะสามารถรองรับการโค้งงอของลำาตัวได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยลดความ
เสี่ยงของการปวดคอและหลัง ส่วนแขนควรปล่อยแนบข้างลำาตัว เพื่อป้องกันภาวะชา 
สาเหตุจากเลือดหยุดไหลเวียนไปที่หัวไหล่

เตียงนอน และ
เครื่องนอน

ทั้งหลาย 
มีความสำาคัญ
ในการช่วยให้

คุณหลับได้ดีขึ้น 
ในขณะที่ท่าการ

นอนของคุณก็มี
บทบาทสำาคัญไม่
แพ้กัน หากคุณมี

ท่านอนประจำา 
แต่บางคืน

ยังรู้สึกนอนได้
ไม่สบาย สามารถ

ปรึกษานัก-
กายภาพบำาบัด

ของเราได้ที่ 
Perfect Sleep 

นอนท่าไหนถึงจะหลับสบาย
ลักษณะของ 4 ท่าการนอนที่จะแนะนำานี้ มีทั้งข้อดีและข้อด้อย ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ
การนอน ข้อแนะนำาของเราคือ คุณไม่ควรนอนนิ่งด้วยท่าเดียวกันตลอดช่วงการ
นอน เพราะจะทำาให้แรงกดทับบนร่างกายจุดใดจุดหนึ่งมีมากเกินไป และทำาให้บริเวณ
นั้นเกิดอาการปวดหรือชาได้

VENTILA I-POCKET  mattress
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นเวนทิร�ไอ-พ๊อกเก็ต 

ปกติ 79,800.- JOYPRICE 39,900.-
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 75,800.- JOYPRICE 37,900.- 

ท่ีนอน 3.5 ฟุต ปกติ 69,800.- JOYPRICE 34,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน

SPECIAL FEATURE : โครงสร้�ง ด้�นข้�ง
เป็นผ้�ระบ�ยอ�ก�ศ ช่วยให้นอนหลับ

พร้อมกับคว�มเย็นสบ�ย
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PRODUCT 
PERFECT LIFE

PEDICELS/P I-Latex mattress 
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นเพดิเซล/พี ไอ- ล�เท็กซ์ ปกติ 113,800.-  JOYPRICE 56,900.-
ท่ีนอน 3 ฟุต ปกติ 81,800.-  JOYPRICE 40,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : ผ้�หุ้มจ�กธรรมช�ติ  Bamboo Fabric ไม่ทำ�ให้เกิดก�รระค�ยเคือง           

SYLVIAN I-REST mattress 
ที่นอน 6 ฟุต รุ่นซิลเวียน ไอ-เรส ปกติ 99,800.-  JOYPRICE 49,900.-
ที่นอน 5 ฟุต ปกติ 95,800.-  JOYPRICE 47,900.- 
ท่ีนอน 3.5 ฟุต ปกติ 89,800.-  JOYPRICE  44,900.-
พร้อมรับของแถมชุดเครื่องนอน
SPECIAL FEATURE : ด้วย Celliant Fabric เส้นใยที่ให้ก�รผ่อนคล�ย
ในทกุสมัผสั นุม่สบ�ย ช่วยฟ้ืนฟพูลงัท่ีร่�งก�ยทีสู่ญเสยีไป ให้กบัม�สดชืน่ 
สดใส อกีครัง้           

7 MEDIUM

12 MEDIUM



THE GOOD ADVICE TO SLEEP PERFECTLY
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ตื่นมาทำาไมปวดหลัง?
นอนไม่ค่อยหลับ หลับไม่สนิท เป็นเพราะอุปกรณ์การนอนไม่เหมาะกับคุณ

หรือเปล่า ลองมาดูคำาถาม-คำาตอบด้านล่างนี้

ข้อมูลจาก : คณะแพทย์ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  คุณวริษา ชั้นบุญ www.pobpad.com

นอนตื่นสาย ไม่ดีจริงหรือ?
 คนส่วนใหญ่คิดว่า หากนอนดึก 
ก็ชดเชยด้วยการนอนตื่นสาย 
ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ทางเลือกที่
ถูกต้อง โดยธรรมชาติแล้ว วัฏจักร
ร่างกายของคนเราจะเริ่มทำางานรอบ
ใหม่ในยามเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงที่พลัง
ของร่างกายแปรจากการสะสมที่
หยุดนิ่งขณะหลับ มาสู่การเคลื่อนไหว 
กระจายพลังไปยังอวัยวะต่างๆ 
โดยเฉพาะปอด การที่เราตื่นสาย จึง
เป็นการทำาลายภูมิคุ้มกันและสุขภาพ
ของเราโดยทางอ้อม

อาการนอนกรนเกิดจากอะไร?
 นอนกรน คือภาวะที่มีเสียงแหบๆ 
หรือเสียงผิดปกติเกิดขึ้นระหว่าง
หายใจในขณะนอนหลับ เกิดขึ้นจาก
การถูกปิดกั้นของทางเดินหายใจบาง
ส่วน และจะกรนดังมากขึ้นเมื่ออยู่ใน
ท่านอนหงาย การนอนกรนที่มีอาการ
ไม่รุนแรง สามารถบรรเทาได้ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น นอนตะแคง 
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้า
นอน นอกจากนี้ การเลือกหมอนหนุน
ที่เหมาะก็จะช่วยลดการนอนกรนได้

อุปกรณ์การนอนเช่นเตียง 
ที่นอน หมอนที่ดีควรมี
คุณสมบัติอย่างไร?
อุปกรณ์การนอนควรจะพอดีกับการ
รองรับส่วนโค้งส่วนเว้าของเรา แล้ว
ก็กระจายแรงได้ดี มันก็จะทำาให้ท่า
ของเรานอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากเรื่องของสรีระ, 
ค่าดัชนีมวลกาย และท่านอนแล้ว 
ยังมีเรื่องอายุของที่นอนด้วย อายุ
ก็ส่งผลเรื่องความแน่นของเตียง
ที่ต่างกันออกไป 

อายุการใช้งานของที่นอนมี
ระยะเวลากี่ปี?
  โดยท่ัวไป ทุกๆ 10-20 ปี  
ถ้าเป็นเด็กอาจใช้ได้ไปจนถึงช่วง    
วัยรุ่น และจากวัยรุ่นถึงวัยทำางาน 
กรณีที่มีการเจริญเติบโต แกนกระดูก
สันหลังทุกคนจะเร่ิมแข็งขึ้น ถ้าไป
นอนบนที่นอนนุ่มมาก กล้ามเน้ือ
จะทำางานหนักมาก ซึ่งก็ควรเปลี่ยน
ท่ีนอนให้แน่นข้ึน ถ้าบางคนยังไม่
ถึงวัยท่ี จะต้องเปลี่ยน แต่ด้วย
โครงสร้าง ท่ีอ่อนแอลง ก็อาจจะต้อง
ไปดูและ ทดลองด้วยตัวเองว่า
เวลานอน แล้วตื่นมาปวดหรือไม่
มีอะไรผิด ปกติหรือเปล่า อาจจะต้อง
มีการเปลี่ยนก่อนเวลา

หมอนส�าหรับคนมีปัญหาการ
นอนหลับมีอะไรบ้าง?
 หมอนสุขภาพ (Cervical Pillow) 
รูปร่างของหมอนจะมีลักษณะเป็นร่อง
ลึกอยู่ตรงกลาง ผลิตด้วยวัสดุที่เป็นเบ้า
รองรับคอได้อย่างสมบูรณ์แบบ กระจาย
แรงกดทับในระหว่างที่นอนหลับได้ดี
 หมอนเย็น (Cool Pillow) เหมาะ
สำาหรับคนที่มีปัญหาร้อนตอนนอน เหงื่อ
ออก และหลับไม่สนิท เนื่องจากหมอนนี้
จะมีเม็ดบีทเป็นส่วนประกอบหลัก ที่ช่วย
กำาจัดความร้อนออกจากศีรษะ พร้อมกับ
ปรับอุณหภูมิให้คงที่เหมาะกับการนอน
หลับพักผ่อน
 หมอนสุขภาพตามสรีระร่างกาย 
(Positional Pillow) หมอนประเภทนี้มัก
จะมีรูปทรงเฉพาะต่างจากหมอนทั่วไป ทั้ง
รูปทรงโค้งเป็นวงรี รูปทรงโดนัทมีรูตรง
กลาง หรือรูปทรงที่เว้นช่องเอาไว้ให้ยืด
แขนขณะนอนตะแคง
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กภ. วริษา ชั้นบุญ  นักกายภาพบำาบัดผู้มากประสบการณ์จาก
คลินิกกายภาพบำาบัด MIND HOME มาเล่าถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และร่างกาย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับ 

อะไรคือความหมายและความส�าคัญ
ของค�าว่ากายภาพบ�าบัด 
 “กายภาพบำาบัดคือวิทยาศาสตร์ทาง
ด้านสุขภาพที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
วินิจฉัย ตรวจประเมิน แล้วก็แก้ไข ส่งเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟูปัญหาหรือโรค หรือสาเหตุ

ที่ทำาให้เกิดการนำาไปสู่ความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว กายภาพบำาบัดนี้
สามารถทำาได้ทุกช่วงวัยค่ะ ตั้งแต่เด็ก
จนถึงวัยชรา
 “ความเป็นมนุษย์ มันจะมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่ 3 อย่างค่ะ อยาก
ให้ลองนึกภาพว่ามีวงกลมอยู่ 3 วง 
ประกอบด้วยสมอง จิตใจ และร่างกาย
ของเรา ซึ่งในร่างกายดิฉันเรียกรวมๆ ว่า
โครงสร้างร่างกายแล้วกัน เป็นกระดูก 
เป็นกล้ามเนื้อ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำางาน
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เรื่องกายภาพ ถ้าเรา
มองเป็นรูปธรรมมันก็สื่อความหมายใน
เรื่องของการเคลื่อนไหว ถ้าหากร่างกาย
ของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ 
มันก็จะไปช่วยอีกสองส่วนด้วย เพราะมัน
ถูกสั่งมาจากสมอง และมีผลสำาคัญกับ
จิตใจของเรา” 

กายภาพบ�าบัดกับการนอนหลับ
เกี่ยวพันกันอย่างไร 
         “เราใช้เวลาในชีวิตหมดไปกับการ
นอนถึง 1 ใน 3 ดังนั้นจุดประสงค์ในการ
นอนก็เพื่อซ่อมแซม รีชาร์จ คืนพลังของ
เรากลับคืนมา ซึ่งการนอนที่มีคุณภาพจะ
สอดคล้องกันอยู่ 2 อย่าง คือ การวาง
ตัวของกระดูกสันหลังในแนวสมดุล และ 
ปริมาณแรงกดทับจากที่นอนที่เหมาะสม 
ข้างต้นที่ยกตัวอย่างเรื่องวงกลมสามวง
ไป อันนั้นเป็นคาแรกเตอร์ของตัวผู้นอน
เอง อีกโซนหนึ่งจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการนอน และสภาพแวดล้อม 
วงกลมสามวงแรกที่เกี่ยวกับตัวผู้นอน
เองนั้น เราอาจจะต้องควบคุมและเข้าใจมัน
ด้วยตัวเอง และการนอนให้ดีมีคุณภาพจะ
ต้องตอบสนองทั้งอุปกรณ์การนอนหรือ
สภาพแวดล้อม นั่นคือ ถ้าเรานอนในท่า
ที่เหมาะสม กล้ามเนื้อสามารถทำางานได้
เหมาะสม มันก็จะทำาให้เรานอนหลับตลอด
ทั้งคืนได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้

สมอง จิตใจ และร่างกายได้รับการรีชาร์จ 
ฉะนั้นที่นอนก็ทำาหน้าที่เสมือนกล้ามเนื้อ
ของเราขณะที่เรานอน ถ้าเรานอนบน
ที่นอนที่ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างเรา 
แรงกดไม่เหมาะสม ทำาให้แนวการวางตัว
ของกระดูกสันหลังจากคอไปถึงหลัง
ของเราอยู่ในแนวไม่สมดุล กล้ามเนื้อเรา
ก็จะทำางานหนัก ไม่ได้พักผ่อนหรือฟื้นฟู
อย่างที่ควรเป็น”

ที่นอนแบบไหนที่เรียกว่าเหมาะ
สมและมีคุณภาพ 
        “ถ้าเป็นท่ีนอนทีเ่หมาะสม ปกติ
แล้วมันจะให้ความรูส้กึสบาย หรือตืน่มา
แล้วเราไม่เจ็บอะไร ไม่มอีาการปวดเมือ่ย 
เจบ็ ตงึ ชา และนอนหลบัได้เตม็อิม่ แต่ถ้า
เป็นกรณทีีต่ืน่มาแล้วรูสึ้กว่าเมือ่ย เจ็บ 
ตงึ ชา ปวดศรีษะ ปวดขาปวดแขน หรือ
ปวดไปทัว่ร่างกาย นัน่แปลว่าเรานอนบน
ทีน่อนทีไ่ม่รองรบักบัสรีระร่างกายของเรา
โครงสร้างร่างกายและข้อต่อของเรา 
จึงวางตัวในแนวที่ไม่เหมาะสม ทำาให้
กล้ามเนื้อทำางานหนัก ความเป็นไปได้
อีกอย่างคือ เรื่องของแรงกดทับ ที่มัน
ไปมีผลต่อสรีระ ซึ่งแรงกดทับตรงนี้จะมี
ผลกับหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด 
ปกติหลอดเลือดจะทำาหน้าที่ Circulate 
หรือทำาให้เกิดการลำาเลียงโลหิต เอาสาร
อาหารดีๆ ไปเลี้ยงร่างกาย หรือขับถ่าย
เอาของเสียออกไป แต่ถ้าเกิดแรงกดทับที่
มาจากตวัทีน่อนหรือหมอนทีไ่ม่เหมาะสม
มันก็จะไปยับยั้งหรือไปทำาให้เส้นเลือด
ของเรามันถูกกดเบียดทับ ทำาให้การไหล
เวียนแย่ลง พอมันแย่ลง มันก็จะไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อ ไปเลี้ยงโครงสร้างเราได้ไม่ดี 
ทำาให้เกิดอาการ เมื่อย ปวด เจ็บ ตึง ชา 
แทนที่การนอนจะเป็นช่วงรีชาร์จ แต่กลับ
รีชาร์จได้ไม่พอ ทำาให้เรานอนหลับแบบ
ไม่มีคุณภาพ แล้วไปรบกวนการใช้ชีวิต
ของเรา”

ตอบโจทย์ทุกปัญหา
นอนอย่างไรให้มีคุณภาพ

เลือกที่นอนแบบไหนถึงจะดี

ถ้ากล้ามเน้ือเรา
ทำางานหนัก ร่างกาย

ก็จะไม่ได้ฟื้นฟูอย่าง
ท่ีควร ฉะนั้นที่นอน

ที่เหมาะสมจะเป็น
กล้ามเนื้อของเรา

ขณะที่เรานอน

MEET THE CONTRIBUTOR
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แล้วนอนท่าไหนถึงจะดีครับ 
        “ความจริงแล้วท่านอนมีผลใน
การเลือกอุปกรณ์ที่เรานำามาใช้ส่งเสริม
การนอน มันไม่มีท่านอนท่าไหนที่ดี
ที่สุดหรอก เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเราเป็นคน
ชอบนอนท่าอะไรแล้วเราไปเลือกเครื่อง
นอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับท่าทางการ
นอนของเรา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแนว
โครงสร้างของกระดูกสันหลัง อย่าง
คนที่ชอบนอนหงายก็ต้องหาเตียงที่
มีความแน่นพอดี ที่ทำาให้หู ไหล่ สะโพก 
เข่าด้านข้าง และตาตุ่มอยู่ในแนวเส้น
ตรง หรือใกล้เคียงกับแนวเส้นตรงมาก
ที่สุด ส่วนคนที่ชอบนอนตะแคง ก็ให้
สังเกตที่แนวกระดูกสันหลังทางด้าน
หลังว่ามันอยู่แนวเส้นตรงไหม ถ้าอยู่ใน
แนวเส้นตรงแสดงว่าที่นอนกับหมอน
นั้นมันรักษา curve แกนกระดูกสันหลัง
เราได้ กล้ามเนื้อไม่ทำางานหนัก แต่ถ้า
มันไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรง หรอืเบีย่งเบน
ไปเกนิ 2 องศา กจ็ะทำาให้เร่ิมกดกล้ามเน้ือ  
กดข้อต่อแล้วค่ะ แสดงว่าตัวทีน่อนกบั
หมอนมันไม่สามารถรักษาแนว 
กระดูกสันหลังได้”

ช่วยอธิบายเรื่องของ 
SleepScanning หน่อยครับ 
 “เป็น Service หนึ่งของ Perfect 
Sleep เป็นเรื่องของการกระจาย  
แรงกดทับบนที่นอน อย่างที่บอกไป
ว่าการนอนที่ดีต่อโครงสร้างของสรีระ
เรามีอยู่สองอย่าง คือรักษาแนวกระดูก
สันหลัง กับเรื่องของการกระจายแรง
ที่เหมาะสม SleepScanning จะช่วย
ทำาให้เราเห็นเป็นภาพว่า เมื่อมีแรงไปอยู่
บนมัน แล้วมีตัวอุปกรณ์อย่างที่นอน
หรือหมอนซึ่งอยู่ด้านล่างอีกที เมื่อกด
ลงไปแล้วมันจะมีแรงกดทับที่พอดีกับ
คนๆ นั้นไหม แรงกดนั้นมากเกินไปจน
ไปรบกวนการไหลเวียนของเลือดหรือ
เปล่า อันนี้เขามีการวัดหน่วยแรงดันเป็น
มิลลิเมตรปรอทค่ะ จากการศึกษาก่อน

ตื้น และอาจจะมีหยุดหายใจเป็นบางครั้ง 
อันนี้เป็นเรื่องที่จิตใจและสมองมีผลกับ
การหายใจ  และการหายใจก็ยังมีผลต่อ
กระดูกกล้ามเนื้อของเรา เพราะว่าระบบ
หายใจของเราทำางานผ่านกล้ามเนื้อกระ
บังลม แต่เวลาโมโหจะหายใจแรง เราก็จะ
ใช้กล้ามเนื้อคอเป็นต้น แทนที่จะใช้กระบัง
ลมอย่างถูกต้อง มันทำาให้ overload ที่
กล้ามเนื้อคอ ค่ะ วันหนึ่งเราหายใจกัน
ราว 20,000 รอบต่อวัน คิดดูถ้าเราใช้
กล้ามเนื้อคอเยอะ โดยที่ไม่ใช้กระบังลม
ให้ถูก มันจะทำาให้เรา overload ไปเรื่อยๆ 
ทำาให้เรามีปัญหา เกิดการเกร็งค้าง การ
ไหลเวียนเลือดไม่ดี และจะทำาให้เราเกิด
การปวด เจ็บ ตึง ชา
 “สิ่งที่ดิฉันอยากจะแนะนำาคือเรื่อง

หน้ามีคำาอธิบายว่า ในแต่ละส่วนนั้นแรง
ดันแค่ไหนที่จะไม่ไปทำาให้เกิดการกดทับ
หลอดเลือดจนรบกวนการไหลเวียน และ
ทำาให้เราปวด เจ็บ ตึง ชา SleepScan-
ning ที่ว่านี้จะแสดงออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม และเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่นอนหรือหมอนได้”

ขอค�าแนะน�าวิธีง่ายๆ ก่อนนอน
ส�าหรับคนที่มีปัญหาในการ
นอนหลับ 
     “นอกจากสมอง จิตใจ และร่างกาย
ของเราแล้ว จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหลัก
อยู่ตรงกลางคือ การหายใจ ซึ่งการ
หายใจจะสื่อสารระหว่างสามสิ่งนี้ การที่
เรานอนไม่หลับอาจมีสาเหตุจากอาการ

ปวด เจ็บ ตึง ชา หรืออะไรสักอย่าง ที่
มันจะไปรบกวนความรู้สึกของเรา ให้
หงุดหงิด หรือเวลามีเรื่องจากการทำางาน 
ทำาให้เราคิดตกค้าง วิตกกังวล ทำาให้
นอนไม่หลับ ซึ่งมันส่งผลในระบบสมอง
เรา ทำาให้เรามีอาการนอนหลับอย่างไม่มี
คุณภาพ การหายใจนี่ละค่ะเป็นตัวสื่อสาร
ระหว่าง 3 สิ่งนี้ เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับ
คุณภาพของการนอน และคุณภาพของ
การใช้ชีวิต 
      “สมมติว่าเวลาเราโมโห หรือกังวลใจ
หรือกลัว เราอาจจะมีการหายใจแบบ

ของการหายใจ ทำาได้โดยที่เราโฟกัสจิต
ของเราในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจ ซึ่ง
การหายใจนี้มันเป็นการทำางานนอก
เหนือจากอำานาจจิตใจ คือบางครั้งมันก็
ควบคุมโดยสมองขณะเราตื่น  บางครั้ง
มันทำาเองโดยที่เราไม่ต้องคิด นั่นคือขณะ
ที่เรานอนหลับ ทีนี้ถ้าเราหายใจ เราสร้าง 
input ให้กับสมองผ่านการหายใจว่า เรา
จะใช้กล้ามเนื้อนี้หายใจนะ เราจะตามดูนะ
ว่าลมหายใจของเราเป็นอย่างไร มันก็จะ
ไปช่วยสร้างความสมดุลให้สมอง จิตใจ 
และร่างกายของเราได้”

PRODUCT 
PErFECT SOLUTION

การกดทับจะรบกวนการไหลเวียน
ของร่างกาย และทำาให้เราปวด เจ็บ ตึง ชา 
SleepScanning เป็นอุปกรณ์แสดงให้เห็น
การกดทับที่เป็นรูปธรรม และเป็นตัวชี้วัดใน 
การตัดสินใจเลือกซื้อที่นอนได้”

VENTRAL adjustable bed
เตียงปรับระดับ 6 ฟุต รุ่นเว็นทรัล ปกติ 73,440.-  JOYPRICE 45,900.- (ร�ค�ไม่รวมที่นอน) 
เตียงปรับระดับ 3 ฟุต รุ่นเว็นทรัล ปกติ 57,440.-  JOYPRICE 35,900.- (ร�ค�ไม่รวมที่นอน)
*เตียงปรับระดับ/2ส่วน 6 ฟุต รุ่นเว็นทรัล 
ใช้กับที่นอนรุ่น PEDICELS/P I-LATEX 7 นิ้ว 
SPECIAL FEATURE : 
 เตียงปรับระดับต�มแนวหลังได้สูงสุด 65 องศ�และส่วนเท้�สูงสุด 45 องศ�
 ควบคุมก�รทำ�ง�นด้วยรีโมทไร้ส�ย

TERES adjustable bed
เตียงนวดปรับระดับ 6 ฟุต  รุ่นเทเรส ปกติ 127,840.-  JOYPRICE 79,900.- (ร�ค�ไม่รวมที่นอน)
เตียงนวดปรับระดับ 3 ฟุต  รุ่นเทเรส ปกติ 95,840.-   JOYPRICE 59,900.- (ร�ค�ไม่รวมที่นอน)
* เตียงนวดปรับระดับ/2 ส่วน 6 ฟุต  รุ่นเทเรส
ใช้กับที่นอนรุ่น PEDICELS/P I-LATEX 7 นิ้ว

ปลายทางของค่ำาคืนคือเตียงที่เราทิ้งตัวลงนอน 
สร้างการนอนอย่างมีคุณภาพด้วย
เตียงและเครื่องนอนที่สอดคล้องกับสรีระของเรา ก�รนอนในที่นอน ที่ปรับองศ� 

ก�รเอนหลงัและก�รงอเข่� 30 องศ� 
จะช่วยกระจ�ยแรงกดทับระหว่�ง 
ผู้นอนและที่นอนได้ดีที่สุด

SPECIAL FEATURE :
 มีไฟ LED บริเวณหัวเตียงและปล�ยเท้�
 ผ่อนคล�ยด้วยก�รนวดศีรษะและเท้�กับฟังก์ชันนวดแบบสั่น นวดแบบคลื่น  

 นวดแบบเป็นจังหวะ และนวดแบบสมำ่�เสมอ
 เตียงปรับระดับต�มแนวหลังได้สูงสุด 65 องศ� และส่วนเท้�สูงสุด 45 องศ�
 ออกแบบม�เพื่อก�รรองรับสรีระแนวกระดูกสันหลัง (Lumbar) 

 ส�ม�รถบันทึกข้อมูลก�รใช้ง�นได้
 มี USB Charger 
 ควบคุมก�รทำ�ง�นด้วยรีโมทไร้ส�ย 
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กระชับต้นแขนและหน้าท้อง
 นั่งบนเตียง วางมือไว้ที่ขอบเตียง แล้วค่อยๆ เหยียดขาออก

ไปจนสะโพกพ้นขอบเตียง
 งอข้อศอก ลดสะโพกลงตำ่าเกือบติดพื้น แล้วเหยียดแขนให้

ตรง นับเป็น 1 ครั้ง ทำาทั้งหมด 15 ครั้ง

กระชับต้นขา หน้าท้องส่วนล่าง และสะโพก
 นอนหงาย ใช้หมอนรองคอและไหล่เอาไว้ มือทั้งสองข้าง

ประสานไว้ที่ท้ายทอย
 ยกขาเหยียดตรง 45 องศา ยกศีรษะและไหล่ขึ้น เกร็งหน้า

ท้องเอาไว้
 กางขาแยกจากกัน 45 องศา แล้วหุบขา โดยที่ยังคงยก

ศีรษะและเกร็งหน้าท้องไว้ ทำาทั้งหมด 15 ครั้ง

2

4

3

5

กระชับหน้าท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
 นอนลงบนเตียง หาหมอนมารองช่วงคอและไหล่ มอืทัง้สอง

ข้างประสานรองไว้ที่ท้ายทอย
 ยกขาขึ้น งอเข่า ขาทั้งสองไขว้กัน
 ยกคอและไหล่ขึ้นเล็กน้อย เกร็งหน้าท้อง นับ 1-3 แล้วกลับสู่

ท่าเดิม ทำาทั้งหมด 20 ครั้ง

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อขา ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
 นอนหงาย ดันสะโพกให้ติดกำาแพง
 ค่อยๆ ยกขาขึ้นพิงกำาแพงไว้ เหยียดขาให้ตรง
 ปล่อยมือตามสบาย ค้างท่านี้ไว้อย่างน้อย 5 นาที 

หรือนานเท่าที่สามารถทำาได้

ทั้ง 5 ท่�นี้ใช้เวล�ไม่น�น แต่ห�กทำ�เป็นประจำ�จะช่วย กระชับสัดส่วนอย่�งเห็นผล แถมช่วยให้นอนหลับง่�ย หลับสบ�ยขึ้นอีกด้วย

ท่าแพลงก์ กระชับรูปร่าง ทุกสัดส่วน
 นอนควำ่า ตั้งข้อศอกไว้บนพื้น ตั้งปลายเท้า
 ยกตัวขึ้น เกร็งลำาตัวไว้ ค้างไว้ให้ได้อย่างน้อย 45 วินาที

(ท่านี้ไม่เหมาะสำาหรับใครที่มีอาการปวดหลัง)

1

ออกกำาลังกายก่อนนอน 
หุ่นเฟิร์มกระชับ หลับสบาย
ใช้เวลาก่อนนอนให้เป็นประโยชน์ได้ ด้วยการออกกำาลังกายเบาๆ
นอกจากจะช่วยให้หลับสบายแล้ว ยังช่วยกระชับสัดส่วนอีกด้วย
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PRODUCT 
PErFECT SOLUTION

4,990.- 
PRIVILEGE memory topper  
ที่รองนอนเมมโมรี่ ขน�ด 3.5 ฟุต รุ่น พริวิเลจ
ที่รองนอนเมมโมรี่ ขน�ด 6 ฟุต รุ่น พริวิเลจ ร�ค� 6,990.-

1,290.-
A. PRIVILEGE charcoal classic pillow
หมอนถ่�นไม้ไผ่แบบคล�สสิค รุ่น พริวิเลจ 
B. PRIVILEGE charcoal adv contour pillow 
หมอนถ่�นไม้ไผ่แบบคอนทัวร์ รุ่น พริวิเลจ ร�ค� 1,290.-
SPECIAL FEATURE : ลดกลิน่อบั และแบคทเีรยีให้คว�มรูส้กึสะอ�ด

1,990.-
PRIVILEGE sportline pillow
หมอนหนุน สปอทไลน์ รุ่น พริวิเลจ
SPECIAL FEATURE : เหม�ะสำ�หรับนักกีฬ� หรือผู้ที่ออก
กำ�ลังก�ย แกนหมอนเว้�รับต้นคอและกระดูกได้ดี

1,490.-
PRIVILEGE ergonomic foam pillow 
หมอนหนุนเมมโมรี Ergo  รุ่น พริวิเลจ
SPECIAL FEATURE : เหม�ะสำ�หรับผู้มีบ่�กว้�ง รองรับสรีระ
ก�รนอนหง�ยและตะแคงได้เป็นอย่�งดี

1,990.-
HYBRID COMFIAIR shoulder shape pillow 
หมอนหนุนไฮบริด คอมฟิแอร์ รุ่น โชวเดอร์
SPECIAL FEATURE : เมมโมรี่โฟมแบบ
วงแหวนให้สัมผัสนุ่มและระบ�ยอ�ก�ศ

890.-
PRIVILEGE memory foam pillow 
หมอนหนุนเมมโมรี่โฟม รุ่น พรีวิลเลจ
SPECIAL FEATURE : ให้สมัผัสนุม่
รองรบันำ�้หนกั ช่วยให้หลบัสบ�ยข้ึน

1,990.-
HYBRID COMFIAIR classic shape pillow 
หมอนหนุนไฮบริด คอมฟิแอร์ รุ่น คล�สสิค 
SPECIAL FEATURE : เมมโมรี่โฟมแบบ
วงแหวนให้สัมผัสนุ่มและระบ�ยอ�ก�ศ

1,990.-
HYBRID shoulder pillow  
หมอนหนุนโชวเดอร์ รุ่น ไฮบริด
SPECIAL FEATURE : นุน่สบ�ยด้วยใย
ไมโครขน�ดเลก็นุ่มลืน่และไส้กล�งผลติ
จ�กเมมโมรีโ่ฟม

2,490.-
HYBRID SHIATSU dual pillow  
หมอนหนุนไฮบริด รุ่น SHIATSU
SPECIAL FEATURE : ให้สัมผัสผ่อนคล�ย PILLOW MASSAGE SENSATION
ผ้�หุ้มแบบ OUT LAST ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดี

A

B



HERO OF THE  NIGHT
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2

PERFECT FUNCTION
พระเอกของห้องนอน ไม่ใช่แค่สวยด้วยรูปลักษณ์ หรือโดดเด่น
ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน แต่ยังหรูและเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการนอนอย่างแท้จริง

1

6

3

718,900.-
CELEZTE 2 drawers wooden base 6 ft.bed 
เตียง 6 ฟุต 2 ลิ้นชักพื้นเตียงทึบ รุ่น เซเลสเต้
ขน�ด W 210 x D 213.7 x H 90 ซม.
(White) 

4

5

8

1.  26,900.- 
SPENSLEY 6 ft. bed
เตียง 6 ฟุต รุ่น สเปนซ์ลี่ย์ 
ขน�ด W194 x D212 x H117 cm.
(Brown, Cream)

2.  5,950.-
JEAGER night table
ตู้ข้�งเตียง รุ่น เจเกอร์
ขน�ด W48.2 x D41.3 x H50 cm.
(Walnut)
SPECIAL FEATURE : 
ระบบสัมผัส LED เปิด - ปิดอัตโนมัติ

3.  25,900.-
LINEARITY 6 ft. bed
เตียง 6 ฟุต รุ่น ลิเนียริตี้
ขน�ด W203.4 x D222.7 x H69 cm. 
(White)

4.  3,750.-
LINEARITY night table
ตู้ข้�งเตียง รุ่น ลิเนียริตี้ 
ขน�ด W36 x D13.5 x H70 cm.
(White)

5.  27,900.-
FENWICK 6 ft. bed 
เตียง 6 ฟุต รุ่น เฟนวิก
ขน�ด W198 x D212.5 x H122 cm.
(Dark Grey)
SPECIAL FEATURE : หัวเตียงปรับ
ระดับได้ 

6.  3,490.- 
FENWICK night table 
ตู้ข้�งเตียง รุ่น เฟนวิก
ขน�ด W50 x D40 x H32 cm.
(Dark Grey) 
7.  22,900.-
GERPOM 6 ft. bed 
เตียง 6 ฟุต รุ่น เดอพอม
ขน�ด W236 x D171 x H110 cm.
(White, Black) 
8.  8,590.-
CORSICA night table 
ตู้ข้�งเตียง รุ่นคอร์สิก้�
ขน�ด W60 x D41.7 x H52.9 cm.
(Brown)
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เพิ่มความโดดเด่นให้กับเตียงโปรดด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 
หลายสีสันหลากลวดลาย เข้ากันได้กับทุกอารมณ์ของความสุขPERFECT DESIGN

1

3

2

4

1. SHEILA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ชีร่า
2. LANNA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ลานน่า 
3. GIORNA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น จิออน่า 
4. MUSHRUMI bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น มัชรูมิ
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,990.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,890.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 390.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 2,590.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 2,290.-

SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )



56 57

5. GOODY-DOT  bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น กู๊ดดี้-ด็อต
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 2,590.-
SPECIAL FEATURE : โพลีเอสเตอร์ 100%

6. JOSS bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น จอสส์ 
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนกอด ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 1,790.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 205 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(310 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )
 

7. LUCIANA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ลูเซียน่า 
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,990.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,890.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 390.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 2,590.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 2,290.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

8. JULE bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น จูลล์
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนกอด ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 1,790.- 
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 205 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(310 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )
 

1. WELKIN compact set
ชุดเครื่องนอน รุ่น เวลกิ้น 
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 3,990.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

2. HUNE compact set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ฮันน์
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 4,990.-
ขนาด 3.5 ฟุต (4 ชิ้น/ชุด) ราคา 3,990.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

3. FRESHIY bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น เฟรชไช
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 1,790.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 180 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(280 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

4. CLEO bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น คลีโอ
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,990.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,890.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 390.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 2,590.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 2,290.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

เพิ่มความโดดเด่นให้กับเตียงโปรดด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 
หลายสีสันหลากลวดลาย เข้ากันได้กับทุกอารมณ์ของความสุขPERFECT DESIGN
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62

84
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5. RANDY bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น แรนดี้
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,690.-
ขนาด 3.5 ฟุต (4 ชิ้น/ชุด ราคา 1,490.-
 

6. LANNA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ลานน่า
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด ราคา 1,990.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,890.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 290.- 
ปลอกหมอนข้าง ราคา 390.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 2,590.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 2,290.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

7. YASMIN bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ยาสมิน
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนกอด ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 1,790.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 180 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(280 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )
 

8. ALINA bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น เอไลน่า
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา  1,790.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 180 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(280 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

1. HALLIN bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ฮอลลิน
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 4,990.-
ขนาด 3.5 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 3,990.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

2. ZADAR bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ซาด้า
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,690.-
ขนาด 3.5 ฟุต (4 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-

3. RONDA bedding set
ชุดเครื่องนอน รุ่น รอนด้า
ขนาด 6 ฟุต (6 ชิ้น/ชุด) ราคา 3,990.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 300 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(460 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

4. LIBRE bedding set
ชุดผ้าปูที่นอน รุ่น ไลบรี
ขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,590.-
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน ราคา 250.-
ปลอกหมอนกอด ราคา 290.-
ปลอกหมอนข้าง ราคา 250.-
ปลอกผ้านวมเตียง 6 ฟุต ราคา 1,990.-
ปลอกผ้านวมเตียง 3.5 ฟุต ราคา 1,790.-
SPECIAL FEATURE : ผ้าฝ้าย 100% 
ทอ 180 เส้นด้ายต่อตารางนิ้ว 
(180 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซนติเมตร )

เพิ่มความโดดเด่นให้กับเตียงโปรดด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 
หลายสีสันหลากลวดลาย เข้ากันได้กับทุกอารมณ์ของความสุขPERFECT DESIGN
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84
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สีขาว ในวัฒนธรรมตะวันตกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์  ความสง่างาม ความสงบ 
และความสะอาด แต่สีขาวในห้องนอนคืนนี้ เป็นสัญลักษณ์ของการนอนหลับฝันดีPERFECT DESIGN

1

3

4

2

1.  2,590.-
MAIDENHAIR bed sheet
ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) 
รุ่นเมเดนแฮร์
ขนาด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด) ราคา 2,490.-
ขนาด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด) ราคา 2,190.-

2.  PREMIUM WHITE 
ชุดผ้าปูที่นอนรัดมุม รุ่นพรีเมี่ยม ไวท์
ขน�ด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด)  ร�ค� 1,990.-
ขน�ด 5 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด)  ร�ค� 1,890.-
ขน�ด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด)  ร�ค� 1,590.-
ชุดผ้าปูที่นอนไม่รัดมุม รุ่นพรีเมี่ยม ไวท์
ขน�ด 6 ฟุต (3 ชิ้น/ชุด)  ร�ค� 1,590.-
ขน�ด 3.5 ฟุต (2 ชิ้น/ชุด)  ร�ค� 1,290.-
ปลอกหมอนหนุน  ร�ค� 490.-
ปลอกหมอนหนุนขน�ดคิงส์ไซส์  ร�ค� 590.-
ปลอกหมอนข้�ง ร�ค� 390.-
ปลอกผ้�นวมเตียง 6 ฟุต ร�ค� 2,590.-
ปลอกผ้�นวมเตียง 3.5 ฟุต ร�ค� 1,990.-
SPECIAL FEATURE : ผ้�ด้�ย 100% 
ทอ 250 เส้นด้�ยต่อ 10 ต�ร�งเซนติเมตร

3.  1,290.-
PALSON comforter
ผ้าห่มนวม รุ่นเพลสัน
ขนาด W100 x L90 inches
ขนาด W70 x L90 inches
ราคา 990.-
SPECIAL FEATURE : เส้นใยผสมถ่านชาโคล
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และกันไรฝุ่น

4.  PREMIUM WHITE towel
ผ้าขนหนู รุ่นพรีเมี่ยม ไวท์
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า  ราคา  55.-
ขนาด W13 x L13 inches
ผ้าขนหนูเช็ดผม   ราคา 125.-
ขนาด W15 x L32 inches
ผ้าขนหนูเช็ดตัว   ราคา 395.-
ขนาด W30 x L60 inches
SPECIAL FEATURE : 100% COTTON
ทอ 250 เส้นด้าย/10 ตาราง ซม.
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2,550.-
AIR FLOW CONTOUR pillow
หมอนหนุน AIR FLOW CONTOUR
SPECIAL FEATURE : รูปทรงโค้งเว้�โค้งรับ
ช่วงคอและศีรษะ คล�ยแรงกดทับได้เป็นอย่�งดี 
พร้อมรูระบ�ยอ�ก�ศกระจ�ยทั่วหมอนส�ม�รถ
ถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดีม�กยิ่งขึ้น เย็นสบ�ยขณะหลับ

1,950.-
DACRON MEMORELLE pillow 
หมอนหนุน DACRON MEMORELLE
SPECIAL FEATURE : บรรจดุ้วยเส้นใยชนดิพิเศษ 
ให้สัมผัสคล้�ยเมมโมรี่โฟม รองรับสรีระและคล�ย
แรงกดทับได้เป็นอย่�งด ี

925.-
DACRON HOLLOFIL pillow
หมอนหนุน DACRON HOLLOFIL
SPECIAL FEATURE : บรรจดุ้วยเส้นใยทีมี่
รูรุะบ�ยอ�ก�ศ 4 ร ูช่วยระบ�ยอ�ก�ศได้เป็นอย่�ง
ดี เส้นใยมคีว�มฟแูละแน่น

3,750.-
DACRON HOLLOFIL duvet
ไส้ผ้�นวม DACRON HOLLOFIL 
SPECIAL FEATURE : บรรจดุ้วยเส้นใยทีมี่
รรูะบ�ยอ�ก�ศ 4 ร ูสำ�หรับผูท้ีช่อบคว�มนุม่ฟู
ในระดับป�นกล�ง 

10,550.- 
DACRO MEMORELLE FIBRE BED
ที่รองที่นอน  DACRON MEMORELLE
SPECIAL FEATURE : ให้สัมผัสคล้�ยเมมโมรี่โฟม 
มคีว�มยดืหยุน่สงู โค้งรับไปกบัก�รเคลือ่นไหวของ
ร่�งก�ย คล�ยแรงกดทับบริเวณต่�งๆ

1,450.- 
CONTOUR pillow
หมอนหนุน CONTOUR
SPECIAL FEATURE : หมอนรูปทรงพิเศษที่ถูก
ออกแบบม�โดยเฉพ�ะเพื่อลดปัญห�ก�รนอนกรน
และอ�ก�รปวดเมื่อยต้นคอ 

1,025.-
DACRON OUALLOFIL pillow
หมอนหนุน DACRON OUALLOFIL
SPECIAL FEATURE : บรรจดุ้วยเส้นใยชนิดพเิศษ
ทีม่รีรูะบ�ยอ�ก�ศ 7 ร ูช่วยระบ�ยอ�ก�ศได้ดี
ยิง่ขึน้ เหม�ะสำ�หรับผูท้ีช่ืน่ชอบหมอนนุ่ม 

6,550.-
MICROGEL duvet  
ไส้ผ้�นวม MICROGEL ขน�ด 6 ฟุต
SPECIAL FEATURE : บรรจุด้วยเส้นใยไมโครเจล 
ให้คว�มรู้สึกนุ่มสบ�ยและมีนำ้�หนักเบ� 

2,050.-
MICROGEL MEDIUM SUPPORT
หมอนหนนุ MICROGEL MEDIUM SUPPORT
SPECIAL FEATURE : ผลิตจ�กเส้นใยไมโครเจล 
เคลอืบด้วยซลิโิคนเส้นใยทีม่คีว�มนุ่มเบ�สบ�ย

2,550.-
MASSAGE CONTOUR pillow
หมอนหนุน MASSAGE CONTOUR 
SPECIAL FEATURE : รูปทรงโค้งเว้� ส�ม�รถ
โค้งรบัช่วงคอและศรีษะ และคล�ยแรงกดทบัได้เป็น
อย่�งด ีปุม่บนตวัหมอนออกแบบม�เพือ่ช่วยคล�ย
แรงกดทบั เพิม่ก�รไหลเวยีนของโลหิตได้ดยีิง่ขึน้

2,450.- 
MASSAGE SUPPORT pillow
หมอนหนุน MASSAGE SUPPORT
SPECIAL FEATURE : รูปทรงโค้งมนรองรับช่วง
คอและศีรษะให้รู้สึกสบ�ยได้เป็นอย่�งดี ปุ่มบนตัว
หมอนออกแบบม�เพื่อช่วยคล�ยแรงกดทับ เพิ่ม
ก�รไหลเวียนของโลหิตได้ดียิ่งขึ้น

9,550.-
MICROGEL FIBRE BED
ที่รองที่นอน MICROGEL   
SPECIAL FEATURE : ให้คว�มรู้สึก นุ่ม สบ�ย 
ช่วยให้สรีระทุกส่วนที่ถูกกดทับได้ผ่อนคล�ย ให้
สัมผัสคล้�ยขนห่�นธรรมช�ติ
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890.-
ADVANSA extralife pillow
หมอนหนุน รุ่น แอดแวนซ่� เอ็กซ์ต้�ไลฟ์

1,590.-
ADVANSA memory pillow
หมอนหนุน รุ่น แอดแวนซ่� เมมโมรี่ 

990.-
ADVANSA ultrelle pillow
หมอนหนุน รุ่น แอดแวนซ่� อัลเทรล

3,490.-
ADVANSA extralife duvet
ไส้นวม รุ่น แอดแวนซ่� เอ็กซ์ต้�ไลฟ์ ขน�ด 6 ฟุต
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 2,490.-

3,790.-
ADVANSA ultrelle duvet
ไส้ผ้�นวม รุน่ แอดแวนซ่� อลัเทรล ขน�ด 6 ฟตุ 
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 2,990.-

290.-
PRIME pillow hollow
หมอนหนุนใยฮอลโล 750 g รุ่น ไพร์ม

490.-
PRIME piping pillow  
หมอนหนุนกุ๊นขอบ รุ่น ไพร์ม

290.-
PILLOW protector pair set 
ปลอกหมอนกันเปื้อนแพ็คคู่ รุ่น ไพร์ม

1,200.-
PRIME duvet
ไส้ผ้�นวม ขน�ด 6 ฟุต รุ่น ไพร์ม 
ไส้ผ้�นวม ขน�ด 3.5 ฟุต รุ่น ไพร์ม ร�ค� 990.-

390.-
PRIME healthy pillow 
หมอนหนุนสุขภ�พ 900 g. รุ่น ไพร์ม 

990.-
PRIME mattress pad 
ผ้�รองกันเปื้อน รุ่น ไพร์ม ขน�ด 6 ฟุต 
ขน�ด 5 ฟุต ร�ค� 890.- ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 690.-

550.-
SUPREME micro pillow
หมอนหนุนใยไมโคร 1,200 กรัม รุ่น สุพรีม 

330.-
PRIME bolster
หมอนข้�ง รุน่ ไพร์ม

2,990.-
ADVANSA fusion down pillow
หมอนหนุน รุ่น แอดแวนซ่� ฟิวชั่นด�วน์ 

5,990.-
ADVANSA fusion down duvet
ไส้ผ้�นวม รุน่ แอดแวนซ่� ฟิวชัน่ด�วน์ ขน�ด 6 ฟตุ
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 4,590.-
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599.-
ESSENTIALS duvet
ไส้ผ้�นวม รุ่น เอสเซนเซียล
ขน�ด 6 ฟุต
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 499.-

399.-
ESSENTIALS body pillow + case 
หมอนกอด+ปลอก รุ่น เอสเซนเซียล

199.-
ESSENTIALS bolster
หมอนข้�ง รุ่น เอสเซนเซียล

99.-
ESSENTIALS pillow
หมอนหนุน 450 กรัม 
รุ่น เอสเซนเซียล 

890.-
ESSENTIALS mattress pad
ผ้�รองกันเปื้อน รุ่น เอสเซนเซียล
ขน�ด 6 ฟุต
ขน�ด 5 ฟุต ร�ค� 790.-
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 590.-

190.-
ESSENTIALS pillow
หมอนหนุน 800 กรัม 
รุ่น เอสเซนเซียล 

399.-
K-ESSENTIAL mattress pad
ผ้�รองกันเปื้อน รุ่น เค-เอสเซนเซียล
ขน�ด 6 ฟุต 
ขน�ด 5 ฟุต ร�ค� 399.-
ขน�ด 3.5 ฟุต ร�ค� 299.-
SPECIAL FEATURE : กันนำ้�ได้
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กลิ่นหอมและแสงไฟ สร้างบรรยากาศการนอน 
สร้างความรู้สึก ไว้ในทุกส่วนความทรงจำา

1,090.-
LAMPTAN Smart Wifi Socket
ปลั๊กไฟ รุ่น แลมป์ตั้น
ขน�ด W6.3 x D8.1 x H8 cm. 
(Black, Blue, Red)
SPECIAL FEATURE : ปลั๊กไฟอัจฉริยะ
ควบคุมและตรวจสอบสถ�นะเครื่องใช้ไฟฟ้�
ของคุณง่�ยๆ ผ่�น Smart Phone

695.-
TWB LED String Light Star
ส�ยไฟตกแต่งแอลอีดีรูปด�ว รุ่น ทีดับบลิวบี
ขน�ดคว�มย�ว 3 เมตร 

295.-
TWB LED String Light Clip
ส�ยไฟตกแต่งแอลอีดีคลิปหนีบ
รุ่น ทีดับบลิวบี
ขน�ดคว�มย�ว 2 เมตร 

295.-
TWB LED String Light Pine Nuts
ส�ยไฟตกแต่งแอลอีดีลูกไพน์ รุ่น ทีดับบลิวบี
ขน�ดคว�มย�ว 2 เมตร

2,190.-
LAMPTAN Zigbee Mini Hub
เครื่องกระจ�ยสัญญ�ณ รุ่น แลมป์ตั้น
SPECIAL FEATURE : ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้�
และระบบรักษ�คว�มปลอดภัยในบ้�นได้ง่�ยๆ 
ไม่ว่�จะอยู่ที่ไหนผ่�น Smart Phone

PERFECT AMBIENCE

1,590.-
LAMPTAN Smart Wifi Camera
กล้องวงจรปิด รุ่น แลมป์ตั้น
SPECIAL FEATURE : ช่วยดูแลบ้�นและให้
คุณไม่พล�ด ช่วงเวล�สำ�คัญในก�รติดต่อ
สื่อส�รกับสม�ชิกในบ้�นได้ทุกเวล�
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1,290.-
SMART CUBE Remote Control
รีโมท รุ่น แลมป์ตั้น 
ขน�ด W6.8 x D8.4 x H8.40 ซม. 
SPECIAL FEATURE : สร้�งสรรค์
ประสบก�รณ์ใหม่ให้กับบ้�นด้วยนวัตกรรม
รีโมทอัจฉริยะที่จะรวบรวมรีโมทของเครื่อง
ใช้ไฟฟ้� ในบ้�นของคุณม�ไว้ใน SMART-
PHONE เครื่องเดียวผ่�น APPLICATION 
LAMPTAN HOME ด้วยระบบ Wifi-infared 
ไม่ว่�จะตั้งเวล� เปิดปิด ปรับอุณหภูมิ ฯลฯ 
ให้ชีวิตคุณง่�ยและสะดวกสบ�ยยิ่งขึ้น

990.-
PUCK LED Light/Batt+ Control 5 Pcs/Set
ไฟแอลอีดีพร้อมถ่�น+รีโมท (5ชิ้น/ชุด) รุ่น ปั๊ก
SPECIAL FEATURE : ดวงไฟ LED 5 ชิ้น/
ชุด พร้อมแบตเตอร์รี่ AAA 18 ชิ้น และ
รีโมทคอนโทรลเปิด-ปิด ปรับคว�มสว่�ง และ
ตั้งเวล�ได้ตั้งแต่ 10, 30, 60 หรือ 120 น�ที
ได้ ดวงไฟแต่ละดวงส�ม�รถยึดติดด้วยเทป
ก�ว 3M ส�ม�รถปรับเปลี่ยนที่ติดตั้งได้ง่�ย
และปรับองศ�ก�รส่องสว่�งได้ถึง 30 องศ� 
และหมุนได้รอบ 360 องศ� ดวงไฟ 1 ดวง 
ใช้ถ่�น 3 ก้อน

1,290.-
STRIP LED Light/Batt+ Control 
ไฟแอลอีดีพร้อมถ่�น+รีโมท (2ชิ้น/ชุด) 
รุ่น สตริปดวงไฟ LED 2 ชิ้น/ชุด 
พร้อมถ่�น AAA 6 ก้อน
SPECIAL FEATURE : มีรีโมทคอนโทรล
เปิด-ปิด และปรับคว�มสว่�ง ส�ม�รถตั้งเวล�
ได้ตั้งแต่ 10, 30, 60 และ 120 น�ที ดวงไฟ
แต่ละดวงส�ม�รถยึดติดด้วยเทปก�ว 
3 เอ็ม ส�ม�รถปรับเปลี่ยนที่ติดตั้งได้ง่�ย 
ไฟ 1 ดวง ใช้ถ่�น 3 ก้อน

PERFECT AMBIENCE

1,090.-
LAMPTAN Smart Door 
And Window Sensor
เซ็นเซอร์ประตูและหน้�ต่�ง รุ่น แลมป์ตั้น
SPECIAL FEATURE : ช่วยดูแลบ้�น
และสร้�งคว�มปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
ส�ม�รถส่งสัญญ�ณเตือนเมื่อมีก�ร 
เข้�-ออก

899.-
LAMPTAN Touch Bluetooth Speaker
ลำ�โพงบลูทูธระบบสัมผัส รุ่น แลมป์ตั้น ขน�ด W12.5 x D12.5 x H15 ซม.
SPECIAL FEATURE : พกพ�แสงและเสียงไปได้ทุกที่กับ Lamptan’s LED Touch candle 
lamp & portable speaker ด้วยคุณสมบัติเด่นที่เป็นได้ทั้งโคมไฟและลำ�โพงในตัว สะดวกใน
ก�รฟังเพลงหรือรับส�ยสนทน�ท�งโทรศัพท์ด้วยก�รเชื่อมต่อผ่�น Bluetooth (รองรับ 
Micro SD Card และ AUX-IN) ส�ม�รถปรับระดับคว�มสว่�งได้ถึง 3 ระดับ เพียงปล�ยนิ้ว
สัมผัส ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ท่�นผ่อนคล�ยไปกับแสงไฟกล�งคืนและเสียงเพลง
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Perfect 
Ambience
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หลากกลิ่นหอมที่จะช่วยสร้างความรื่นรมย์ในห้องนอน

1.  590.-
CLOVE MUSK candle in glass
เทียนในแก้ว รุ่น โคลฟ มัสก์ 

2.  350.-
PARISAN/NEW YORK 
diffuser   
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ 140 มล. 
รุ่น ป�ริสซ�น/นิวยอร์ก 

3.  350.-
PARISAN/NEW YORK 
candle in glass
เทียนในแก้ว รุ่น ป�ริสซ�น/
นิวยอร์ก

4.  1,490.-
YANKEE reed diffuser 
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ 34 มล. 
รุ่น แยงกี้ (กลิ่น macintosh, 
กลิ่น sage&citrus) 
สำ�หรับห้องที่ไม่ได้ใช้เทียน เร�
ออกแบบม�เพื่อใช้ในสำ�นักง�น 
ออฟฟิศ หอพัก กระจ�ยกลิ่นหอม
อย่�งต่อเนื่องน�นถึง 8 สัปด�ห์

5.  290.-
GALE/ GEOMETRIC/DRIZZLE 
candle in glass
เทียนในแก้ว รุ่น เกล/จีโอเมตริก/
ดริซเซิล
ขน�ด DIA 9 x H8.5 cm.

6.  290.-
CARMELLA candle in glass 
เทียนในแก้ว รุ่น ค�เมลล่� 
(กลิ่น vinilla, rose eve, melon, 
berry, lavaender)
ขน�ด DIA 6 x H5.5 cm. 

7.  1,990.-
YANKEE candle in jar
เทียนในโหลแก้ว รุ่น แยงกี้ 
(กลิ่น beach walk, clean cotton, 
lavender vanilla, mid summer 
night, pink sand)
ขน�ด 22.0 ออนซ์ (คละสี) 
ขน�ด 14.5 ออนซ์ (คละสี) 
ร�ค� 1,590.-
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หลากกลิ่นหอมที่จะช่วยสร้างความรื่นรมย์ในห้องนอน

1.  295.-
ELLIS diffuser 
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ 70มล. 
รุ่น แอลลิส 
( jusmine lotus, fresh blossom)

2.  1,590.-
YANKEE melt cup warmer 
เครื่องอุ่นแว็กซ์ รุ่น แยงกี้
(คละสี)

3.  400.-
YANKEE melt cup
แว็กซ์หอม รุ่น แยงกี้
(midnight jasmine, aloe water, 
lemon lavender

4.  690.-
KEEN home fragrance 
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ รุ่น คีน
(English Pear, Peony Rose) 

5.  790.-
CLOVE MUSK diffuser
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ 100 มล. 
รุ่น โคลฟ มัสก์

6.  350.-
ELLIS diffuser + candle
นำ้�หอมปรับอ�ก�ศ+เทียน 
(2 ชิ้น/ชุด) รุ่นแอลลิส

7.  65.-
CARMELLA candle in glass
เทียนในแก้ว รุ่น ค�เมลล่� 
ขน�ด 6x6x5.5 ซม. (lavender, 
melon)

8.  350.-
PARISAN/NEW YORK 
candle in glass
เทียนในแก้ว รุ่น ป�ริสซ�น/นิวยอร์ก
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PERFECT GADGET

5,990.-
Mite Cleaner 520W ADELE 
เครื่องกำ�จัดไรฝุ่น 520W รุ่น ADELE
ขน�ด W 26.1 x D 33.4 x H 16.4 cm.
SPECIAL FEATURE : เครื่องขจัดไรฝุ่น 520 วัตต์ คว�มจุถุงเก็บฝุ่น 
0.12 ลิตร ทำ�คว�มสะอ�ดเตียง ขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นผง 
ลดส�รก่อภูมิแพ้ ฆ่�เชื้อด้วยอุณภูมิสูง โดยแผ่นทำ�คว�มร้อน 120 
องศ� ภ�ยใน 1 น�ที

13,900.-
LUCIANO high speed blender 
เครื่องปั่นพลังสูง รุ่นลูเซียโน่ ขน�ด W 21x D 24 x H 49 cm.
SPECIAL FEATURE : โถปั่นขน�ดคว�มจุ 2 ลิตร คว�มเร็วรอบ
สูงสุด 32,000 รอบ/น�ที กำ�ลังไฟ 1,500 วัตต์ โถปั่นพล�สติก 
Tritan BPA Free แข็งแรง ทนท�นไม่ดูดซับสีและกลิ่นใบมีด 6 แฉก 
ทำ�จ�กสแตนเลสไม่เป็นสนิม ปรับคว�มเร็วได้ต�มต้องก�ร

5,990.-
MANZANA high speed blender
เครื่องปั่นพลังสูง รุ่นแมนซ�น่� 
ขน�ด W 25 x D 20 x H 50 cm.
SPECIAL FEATURE : โถปั่นขน�ดคว�มจุ 2 ลิตร คว�มเร็วรอบ
สูงสุด 28,000 รอบ/น�ที กำ�ลังไฟ 1,000 วัตต์ โถปั่นทำ�ด้วยวัสดุโพลี
ค�ร์บอเนต แข็งแรง ทนท�น ใบมีด 4 แฉก ทำ�จ�กสแตนเลสไม่เป็นสนิม 
ปรับคว�มเร็วได้ต�มต้องก�ร

5,990.-
FRUTTA slow juicer
เครื่องสกัดนำ้�ผลไม้รุ่นฟรุตต้� 
ขน�ด W 25.8 x D16.8 x H 40.9 cm.
SPECIAL FEATURE : คว�มจุเหยือกนำ้�ผลไม้ 400ml. กำ�ลังไฟ 180 
วัตต์ เทคโนโลยีก�รสกัดนำ้�ผลไม้ด้วยคว�มเร็วตำ่� 
เพื่อคงคุณค่�ท�งส�รอ�ห�รของผัก ผลไม้ได้อย่�งดีเยียมมอเตอร์
ทำ�ง�นเงียบตำ่�กว่� 80 dB ตัวเครื่องประกอบและถอดล้�งได้ง่�ย

6,990.-
FRESCO slow juicer ร�ค� 6,990.-
เครื่องสกัดนำ้�ผลไม้ รุ่นเฟรสโก้ 
ขน�ด W 23.4 x D 24.8 x H41.7 cm.
SPECIAL FEATURE : คว�มจุเหยือกนำ้�ผลไม้ 0.8 ลิตร
กำ�ลังไฟ 15 0 วัตต์ เทคโนโลยีก�รสกัดนำ้�ผลไม้ด้วยคว�มเร็วตำ่� 
มอเตอร์ทำ�ง�นเงียบตำ่�กว่� 65 dB ตัวเครื่องประกอบและถอดล้�ง
ได้ง่�ย

9,990.-
AGNES air purifier 40 sqm. 
เครื่องฟอกอ�ก�ศ 40 ตรม. รุ่นแอกเนส
ขน�ด W 22.3 x D 38.2 x H 54.8 cm. เหม�ะกับห้องขน�ด 40 ตรม
SPECIAL FEATURE : ระบบกรองอ�ก�ศ 3  ขั้นตอน (Pre Filter 
+ Carbon Filter + HEPA) ส�ม�รถฆ่�เชื้อแบคทีเรีย, ส�รก่อภูมิแพ้, 
สล�ยกลิ่นอับชื้น, ไรฝุ่น ระบบ Dust Sensor ตรวจจับ และปรับค่�ฝุ่น
ละอองขน�ดเล็กภ�ยในอ�ก�ศ

15,000.- 
CES ULTRA เครื่องช่วยให้นอนหลับดีขึ้น 
CES Ultra คืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ในกลุ่มของ Cranial 
Electrotherapy Stimulation (CES) สำ�หรับบรรเท�อ�ก�รนอนไม่หลับ
โดยใช้ก�รกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้�อ่อนๆ บรเิวณใบห ูช่วยให้สมองสร้�ง
สื่ิอประส�ทกลุ่มของเซโรโทนิน และเมล�โทนิน รวมทั้งลด Cortisol 
ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับคว�มเครียดเพื่อช่วยให้สมองทำ�ง�นเป็นปกติส่งผล
ให้นอนหลับง่�ยและเร็วกว่�ปกติเนื่องจ�กปริม�ณของเซโรโทนิน และ
เมล�โทนิน ที่เพิ่มสูงขึ้น ได้รับม�ตรฐ�น อย.สหรัฐ (USFDA
คำ�ขออนุญ�ตเลขที่ ฆพ. 311/2561

5,990.-
AGNELLA air purifier 26 sqm.
เครื่องฟอกอ�ก�ศ 26 ตรม. รุ่นแอกเนลล่�
ขน�ด W 31.5 x D 19.8 x H 51.6 cm. เหม�ะกับห้องขน�ด 26 ตรม. 
SPECIAL FEATURE : ระบบกรองอ�ก�ศ 3  ขั้นตอน (Pre Filter 
+ Carbon Filter + HEPA) ส�ม�รถฆ่�เชื้อแบคทีเรีย, ส�รก่อภูมิแพ้, 
สล�ยกลิ่นอับชื้น, ไรฝุ่น และกำ�จัดกลิ่นไม่พึงประสงค์



อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล
มาที่เดียว ครบ จบ คุม

สาขาทาอากาศยานดอนเมือง   โทร. 0-2504-3659
(เทอรมินัล 2 ประตู 51) (สาขาน้ีงดรวมรายการโปรโมช่ัน)

โชวรูม อินเด็กซ 2 สาขา
เดอะมอลลบางแค ช้ัน 3  โทร. 0-2454-9634-5
แฟช่ันไอสแลนด รามอินทรา ช้ัน 3 โทร. 0-2947-6216-7

อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 29 สาขา
สาขาบางนา (เย้ืองตึก THE NATION) * โทร. 0-2348-0707
สาขาเอกมัย (ช้ัน 2 และช้ัน 3 บ๊ิกซี เอกมัย) โทร. 0-2714-8300
สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร โทร. 0-2969-9264-9
สาขาเดอะวอลค ราชพฤกษ โทร. 0-2489-6900-18
สาขาเดอะวอลค เกษตร-นวมินทร * โทร. 0-2108-2940
สาขารังสิต (ฟวเจอร พารค รังสิต) โทร. 0-2958-5099
สาขาบางใหญ (ตรงขามเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต) โทร. 0-2595-0900
สาขาเทสโก โลตัส แจงวัฒนะ ช้ัน 2 โทร. 0-2014-4160
สาขามหาชัย (ถัดจากศูนยการคา พอรโต ชิโน) โทร. 0-3483-6450-52
สาขาพระราม 2
(เลยเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 500 เมตร) โทร. 0-2033-1888
สาขาชลบุรี (ใกลทางเขาอางศิลา) โทร. 0-3838-3333
สาขาระยอง
(ถ.บายพาส สาย 36 แยกทับมา ใกลเซ็นทรัลฯ) โทร. 0-3887-3760
สาขาพัทยา (ถ.สุขุมวิท ใกลทางเขาพัทยากลาง) โทร. 0-3871-6859-60
สาขาฉะเชิงเทรา
(ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตรงขามโฮมโปร) โทร. 0-3305-6280
สาขาเชียงใหม (ใกลบ๊ิกซีเอ็กซตรา) โทร. 0-5385-1700
สาขาพิษณุโลก (ถ.พิษณุโลก - วังทอง) โทร. 0-5522-4515
หมายเหตุ * สามารถเขารับบริการ SleepScanning ไดแลววันน้ีท่ี Perfect Sleep

สาขาเดอะวอลค นครสวรรค (ใกลอุทยานสวรรค) โทร. 0-5631-3099
สาขาหัวหิน (ถ.เพชรเกษม ใกลวังไกลกังวล) โทร. 0-3254-7565
สาขาภูเก็ต (ถ.เฉลิมพระเกียรติ เย้ืองเทสโก โลตัส) โทร. 0-7624-9541-6
สาขาหาดใหญ 
(ถ.เพชรเกษม ใกลเทสโก โลตัส หาดใหญใน) โทร. 0-7489-2400-2
สาขาสุราษฎรธานี 
(แยกทากูบทางไปพุนพิน 900 เมตร) โทร. 0-7796-8300
สาขานครศรีธรรมราช
(ถ.ออมคายฯ เย้ือง รพ.นครินทร) โทร. 0-7531-2600
สาขาอุดรธานี (เย้ืองโกลบอลเฮาส) โทร. 0-4230-9044
สาขาขอนแกน (ถ.มิตรภาพ ใกลเทสโก โลตัส) โทร. 0-4347-2600
สาขาอุบลราชธานี
(ถ.ชยางกูร ตรงขามตลาดหนองบัว) โทร. 0-4528-3500
สาขานครราชสีมา (ถ.มิตรภาพ ใกลส่ีแยกจอหอ) โทร. 0-4427-6880
สาขานครปฐม (ถ.เพชรเกษม เลยบ๊ิกซี 1 กม.) โทร. 0-3421-3670
สาขาสุรินทร
(ถ.สุรินทร-ศีขรภูมิ เลยโฮมโปร 400 เมตร) โทร. 0-4409-1260
สาขาบางกรวย-ไทรนอย (ในเทสโก โลตัส) โทร. 0-2059-7130

“EARLY TO BED AND EARLY 
TO RISE, MAKE A MAN HEALTHY 

WEALTHY, AND WISE.”
Benjamin Franklin

stock list



ความสุขของการนอน ที่คุณสัมผัสได้ทุกค�่าคืน 
จากอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
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