หมวด
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สุ ข ภาพ

วีรยุทธ ชาญเวชศาสตร์
9789740961246 ราคา 70 บาท
ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 168 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

ดูแลกันในวันลืมเลือน

สหรัฐ เจตมโนรมย์
9789749850718
ราคา 100 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555
เหมาะยิ่งส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมทุกฝ่าย
เป็นคู่มือส่วนตัวส�ำหรับผู้ดูแล เป็นก�ำลังใจด้วยเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์จริงของ 11 ครอบครัว สะท้อนวิธีการปรับตัว
ปรับใจ ปรับวิถชี วี ติ เพือ่ การดูแลและอยูร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ยได้อย่างดี
ฉายให้เห็นแง่งามของชีวติ เพิม่ พลังเสริมทัศนคติในแง่บวกต่อ
ผู้ป่วย

สุขภาพและความงาม

คู่มือดูแลสุขภาพ ฉบับกระเป๋า

เป็นเสมือนคลินิกส่วนตัวที่รวมสารพัดโรคพบบ่อย บอก
สาเหตุและวิธีแก้ไข รักษา บรรเทา ด้วยเคล็ดลับทั้งแผนไทย
และแผนปัจจุบัน เพื่อให้เราสามารถดูแลอาการได้ด้วยตนเอง

กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว
ค�ำแก้ว สมบูรณ์
9789744099365
ราคา 60 บาท
ขนาด 13 x 18.4 ซม. 72 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2551

รวมองค์ความรูก้ ารกดจุดหยุดปวดแนวใหม่ ทีท่ ำ� เองได้งา่ ย
ได้ผลรวดเร็ว ด้วยวิธี ECIWO เทคนิคการจ�ำลองร่างกายมนุษย์
ไว้ที่กระดูกฝ่ามือชิ้นที่สอง ผู้ป่วยสามารถเลือกกดจุดบ�ำบัด
อาการเจ็บปวดในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

ไพศาล มาลาพัน ธุ์ หรือ ไสว มาลยเวช
เกิดเมื่อ 14 มกราคม 2457 (ถึงแก่กรรม 13 สิงหาคม 2551) เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนจบวิชาบริหารธุรกิจชั้นสูง
จากโรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2492 เริ่มแรกประกอบอาชีพค้าขาย แต่มีใจรักการอ่านและเขียน พ.ศ. 2495 ถูกจับกุม
ในคดีกบฏสันติภาพร่วมกับนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนอื่นๆ เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) โดยได้ทำ� งานใกล้ชิดกับ
กุหลาบ สายประดิษฐ์ จนได้รับฉายาว่า “อารักษ์ประจ�ำตัว” สร้างสรรค์ผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้น บันทึก สารคดี และวิชาการ
มากมาย พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัล “นราธิป” จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ไสว มาลยเวช เรียนวิชาสมุนไพร น�ำความรู้มารักษาชาวบ้านชาวป่าแถบเมืองเพชร, เรียนวิชาฝังเข็มในเมืองจีน มีความรู้
แม่นย�ำน�ำมารักษาคนไข้ในเมืองไทย นอกจากเป็นนักเขียนและแพทย์แล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษศูนย์การร่วมมือทางการแพทย์
ไทย - จีน และที่ปรึกษาชมรมฝังเข็มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขด้วย

ต�ำราแทงเข็มรมยา ฉบับปรับปรุง

ไสว มาลยเวช
9786161400477
ราคา 500 บาท
ขนาด 21 x 28.6 ซม. 352 หน้า
ปกแข็ง
พิมพ์ครั้งแรก 2553
ภายในเล่มประกอบด้วยภาพร่างกายมนุษย์ แสดงทางผ่านของเส้นควบคุมทั้ง 14 เส้น
และที่ตั้งของจุดแทงเข็มโดยละเอียด, วิธีหาและเลือกต�ำแหน่งจุดแทงเข็มและรมยา, ขอบเขต
ของการบ�ำบัดอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค, เรียนง่าย รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ปลอดภัย
รักษาโรคได้จริง
จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท
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กดจุดหยุดป่วย

พนิดา กุลประสูติดิลก
9789748825786
ราคา 100 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 144 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
วิธีกดจุดหยุดโรค เป็นศาสตร์เก่าแก่ของโลกตะวันออก
ทีส่ บื ทอดกันมานานนับพันปีทำ� ให้กล้ามเนือ้ และระบบประสาท
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอวัยวะส่วนทีข่ าดความสมดุลกลับคืนสูภ่ าวะปกติ

ศาสตร์แห่งเท้า

สุเชาว์ เพียรเชาว์กุล
9789747736052
ราคา 150 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 164 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
ทุกส่วนของร่างกายมีความสัมพันธ์กบั เท้า ดังนัน้ จุดต่างๆ
ที่เท้าจึงมีความจ�ำเพาะกับส่วนต่างๆ หากเรามีการกระตุ้น
(นวด) จุดเหล่านั้น ก็จะส่งผลสะท้อนไปยังส่วนของร่างกาย
ที่อยู่ไกลออกไปได้
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สุขภาพและความงาม

กายบริ หาร
โยคะ - ไท้ เ ก๊ ก

ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยโยคะ
เกตุสุดา ชาตยานนท์
9789744099839
ราคา 100 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 128 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

โยคะสไตล์คนขี้เกียจ

ซาคิตะ มินะ
9786164480049
ราคา 199 บาท
ขนาด 12.7 x 19 ซม. 116 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2561
หนังสือโยคะที่ “ง่ายทีส่ ดุ ” ส�ำหรับคนไม่ถนัดออกก�ำลังกาย
ผูเ้ ขียนเคยท้อแท้และป่วยหนัก กลับมามีชวี ติ ชีวา เริม่ ต้น
ชีวติ ใหม่ได้ดว้ ยการเล่นโยคะ เคยกินยามาตลอด 8 ปี เล่นโยคะ
แบบในหนังสือจนหมอบอกว่าไม่ตอ้ งกินยาแล้ว บุคลิกภาพดีขนึ้
เพราะเป็นท่าง่ายๆ ท�ำได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา คนขีเ้ กียจอย่างเธอจึงท�ำ
ต่อเนือ่ งได้สำ� เร็จ

การฝึกโยคะและไท้เก๊กในคุณแม่ตงั้ ครรภ์ ตลอดจนเทคนิค
คลายเครียด การฝึกหายใจให้กายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง และ
อ่อนโยนส�ำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่พิเศษไปกว่านั้นยังมีวิธีการ
ฝึกโยคะหลังคลอดลูกอีกด้วย

โยคะสไตล์คนขี้เกียจ ยิ่งกว่าเดิม
ซาคิตะ มินะ
9786164480186
ราคา 199 บาท
ขนาด 12.7 x 19 ซม. 116 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2562

หนังสือโยคะที่ “ง่ายทีส่ ดุ ” ส�ำหรับคนไม่ถนัดออกก�ำลังกาย
ผูเ้ ขียนเคยท้อแท้และป่วยหนัก กลับมามีชวี ติ ชีวา เริม่ ต้น
ชีวติ ใหม่ได้ดว้ ยการเล่นโยคะ เคยกินยามาตลอด 8 ปี เล่นโยคะ
แบบในหนังสือจนหมอบอกว่าไม่ตอ้ งกินยาแล้ว บุคลิกภาพดีขนึ้
เพราะเป็นท่าง่ายๆ ท�ำได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา คนขีเ้ กียจอย่างเธอจึงท�ำ
ต่อเนือ่ งได้สำ� เร็จ

จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท
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แกว่ ง แขน
กายบริหารบ�ำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน ฉบับปรับปรุงใหม่
ศักดิ์ อนุสรณ์
9786167818795
ราคา 40 บาท
ขนาด 13 x 18.4 ซม. 68 หน้า
ปกอ่อน
พิมพ์ล่าสุด 2557

วิธีแกว่งแขน เดิมชื่อว่า คัมภีร์เคลื่อนย้ายเส้นเอ็นของพระโพธิธรรม
(ปรมาจารย์ตั๊กม้อแห่งเส้าหลิน) อธิบายทฤษฎี วิธีการ ภาพประกอบ พร้อม
ประสบการณ์จริง เป็นการบริหารกายที่ได้ผลดี ง่ายและประหยัด

กายบริ ห ารอื่ น ๆ
กายบริหารบ�ำบัดโรคหัวใจ
หลอดเลือดหัวใจตีบ
และความดันโลหิตสูง

ศักดิ์ อนุสรณ์
9789747364262 ราคา 35 บาท
ขนาด 13 x 18.4 ซม. 80 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
วิธีป้องกันและบ�ำบัดที่ว่านี้เป็นกายบริหารบ�ำบัดประสาน
กับการฝึกพลังลมปราณ ซึง่ เป็นวิธที โี่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นานกิง ประเทศจีน ใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงและ
หลอดเลือดหัวใจตีบ ได้รับผลที่น่าพอใจถึง 90 เปอร์เซ็นต์

หายใจลึกๆ 1 นาที
สุขภาพดี ไม่มีโรค

คาเนโกะ ทาดาชิ
9786164480209 ราคา 219 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 112 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2562
คุณมีปัญหาปวดคอปวดไหล่ ปวดหัวตาล้าเครียดนอนไม่
หลับร่างกายผิดรูปหรือไม่ ถ้ามี หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ด้วย
วิธีที่ง่ายมากจนคาดไม่ถึงจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยเหลือคนมา
แล้วกว่า 610,000 ราย ทุกอย่างหายขาดได้เพียงหายใจให้ถูก
วิธ!ี อาจดูน่าทึง่ แต่มผี ลวิจยั รองรับจากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของ
ญี่ปุ่น

วิธีแ กว่งแขนนี้ เดิม มีชื่อว่า
คัม ภีร์เ คลื่อนย้ายเส้น เอ็น
ของพระโพธิธรรม
(ปรมาจารย์ตั๊ก ม้อ แห่งเส้าหลิน )
รูแ้ ล้ว! กินให้ได้อย่างนีห้ นุ่ ดีแน่นอน
ฮะซุมิ คะนง
9786161402280
ราคา 109 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า
ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท พิมพ์ล่าสุด 2559

เคยไหม?? เวลาลดน�ำ้ หนักอยู่ แต่กย็ งั อยากกินขนมอร่อยๆ
แต่จากนีไ้ ป เรือ่ งนีจ้ ะไม่ใช่ปญ
ั หา การควบคุมน�้ำหนักจะ
กลายเป็นเรือ่ งง่ายและไม่นา่ เบือ่ เพียงแค่ตอ้ งรูว้ า่ กินอะไรแล้ว
จะไปอ้วนทีส่ ว่ นไหนของร่างกายเท่านัน้ !!
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