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ดูแลกันในวันลืมเลือน

สหรฐั เจตมโนรมย์

9789749850718

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

เหมาะยิ่งส�าหรับผู้เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมทุกฝ่าย  

เป็นคู่มือส่วนตัวส�าหรับผู้ดูแล เป็นก�าลังใจด้วยเรื่องเล่าจาก

ประสบการณ์จริงของ 11 ครอบครัว สะท้อนวิธีการปรับตัว  

ปรบัใจ ปรบัวถิชีวีติเพื่อการดแูลและอยูร่่วมกบัผูป่้วยได้อย่างด ี

ฉายให้เหน็แง่งามของชวีติ เพิ่มพลงัเสรมิทศันคตใินแง่บวกต่อ

ผู้ป่วย

คู่มือดูแลสุขภาพ ฉบับกระเป๋า

วรียทุธ ชาญเวชศาสตร์

9789740961246  ราคา 70 บาท 

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม.  168 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

ต�าราแทงเข็มรมยา ฉบับปรับปรุง

ไสว มาลยเวช

9786161400477  ราคา 500 บาท 

ขนาด 21 x 28.6 ซม.  352 หน้า 

ปกแขง็  พมิพ์ครั้งแรก 2553

ภายในเล่มประกอบด้วยภาพร่างกายมนุษย์ แสดงทางผ่านของเส้นควบคุมทั้ง 14 เส้น 

และที่ตั้งของจุดแทงเข็มโดยละเอียด, วิธีหาและเลือกต�าแหน่งจุดแทงเข็มและรมยา, ขอบเขต

ของการบ�าบัดอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค, เรียนง่าย รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ปลอดภัย  

รกัษาโรคได้จรงิ

กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว

ค�าแก้ว สมบูรณ์

9789744099365

ราคา 60 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 72 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2551

รวมองค์ความรูก้ารกดจดุหยดุปวดแนวใหม่ ที่ท�าเองได้ง่าย 

ได้ผลรวดเรว็ ด้วยวธิ ีECIWO เทคนคิการจ�าลองร่างกายมนษุย์

ไว้ที่กระดูกฝ่ามือชิ้นที่สอง ผู้ป่วยสามารถเลือกกดจุดบ�าบัด

อาการเจบ็ปวดในเบื้องต้นได้ด้วยตวัเอง

ไพศาล มาลาพันธุ ์ หรือ ไสว มาลยเวช

เกดิเมื่อ 14 มกราคม 2457 (ถงึแก่กรรม 13 สงิหาคม 2551) เป็นชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช เรยีนจบวชิาบรหิารธรุกจิชั้นสูง

จากโรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2492 เริ่มแรกประกอบอาชีพค้าขาย แต่มีใจรักการอ่านและเขียน พ.ศ. 2495 ถูกจับกุม 

ในคดกีบฏสนัตภิาพร่วมกบันกัเขยีนและนกัหนงัสอืพมิพ์คนอื่นๆ เช่น กหุลาบ สายประดษิฐ์ (ศรบีูรพา) โดยได้ท�างานใกล้ชดิกบั

กุหลาบ สายประดิษฐ์ จนได้รับฉายาว่า “อารักษ์ประจ�าตัว” สร้างสรรค์ผลงานเขียนทั้งเรื่องสั้น บันทึก สารคดี และวิชาการ

มากมาย พ.ศ. 2546 ได้รบัรางวลั “นราธปิ” จากสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย

ไสว มาลยเวช เรียนวิชาสมุนไพร น�าความรู้มารักษาชาวบ้านชาวป่าแถบเมืองเพชร, เรียนวิชาฝังเข็มในเมืองจีน มีความรู้

แม่นย�าน�ามารักษาคนไข้ในเมืองไทย นอกจากเป็นนักเขียนและแพทย์แล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษศูนย์การร่วมมือทางการแพทย์

ไทย - จนี และที่ปรกึษาชมรมฝังเขม็แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุด้วย

เป็นเสมือนคลินิกส่วนตัวที่รวมสารพัดโรคพบบ่อย บอก

สาเหตแุละวธิแีก้ไข รกัษา บรรเทา ด้วยเคลด็ลบัทั้งแผนไทย

และแผนปัจจบุนั เพื่อให้เราสามารถดูแลอาการได้ด้วยตนเอง
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กดจุดหยุดป่วย 

พนดิา กลุประสูตดิลิก

9789748825786

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 144 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วิธีกดจุดหยุดโรค เป็นศาสตร์เก่าแก่ของโลกตะวันออก 

ที่สบืทอดกนัมานานนบัพนัปีท�าให้กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

ที่เกี่ยวข้องกบัอวยัวะส่วนที่ขาดความสมดลุกลบัคนืสูภ่าวะปกติ

ศาสตร์แห่งเท้า

สเุชาว์ เพยีรเชาว์กลุ

9789747736052 

ราคา 150 บาท 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 164 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ทกุส่วนของร่างกายมคีวามสมัพนัธ์กบัเท้า ดงันั้นจดุต่างๆ 

ที่เท้าจึงมีความจ�าเพาะกับส่วนต่างๆ หากเรามีการกระตุ้น 

(นวด) จุดเหล่านั้น ก็จะส่งผลสะท้อนไปยังส่วนของร่างกาย 

ที่อยู่ไกลออกไปได้
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กายบริหาร

ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยโยคะ

เกตสุดุา ชาตยานนท์

9789744099839

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 128 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

โยคะ - ไท้เก๊ก

การฝึกโยคะและไท้เก๊กในคณุแม่ตั้งครรภ์ ตลอดจนเทคนคิ

คลายเครยีด การฝึกหายใจให้กายแขง็แรง จติเข้มแขง็ และ

อ่อนโยนส�าหรบัคณุแม่ตั้งครรภ์ ที่พเิศษไปกว่านั้นยงัมวีธิกีาร

ฝึกโยคะหลงัคลอดลูกอกีด้วย
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119จัดจ�ำหน่ำยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จ�ำกัด
www.booktime.co.th

โยคะสไตล์คนขี้เกียจ 

ซาคติะ มนิะ

9786164480049

ราคา 199 บาท

ขนาด 12.7 x 19 ซม. 116 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

หนงัสอืโยคะที่ “ง่ายที่สดุ” ส�าหรบัคนไม่ถนดัออกก�าลงักาย

ผูเ้ขยีนเคยท้อแท้และป่วยหนกั กลบัมามชีวีติชวีา เริ่มต้น

ชวีติใหม่ได้ด้วยการเล่นโยคะ เคยกนิยามาตลอด 8 ปี เล่นโยคะ

แบบในหนงัสอืจนหมอบอกว่าไม่ต้องกนิยาแล้ว บคุลกิภาพดขีึ้น 

เพราะเป็นท่าง่ายๆ ท�าได้ทกุที่ทกุเวลา คนขี้เกยีจอย่างเธอจงึท�า

ต่อเนื่องได้ส�าเรจ็

โยคะสไตล์คนขี้เกียจ ยิ่งกว่าเดิม 

ซาคติะ มนิะ

9786164480186

ราคา 199 บาท

ขนาด 12.7 x 19 ซม. 116 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

หนงัสอืโยคะที่ “ง่ายที่สดุ” ส�าหรบัคนไม่ถนดัออกก�าลงักาย

ผูเ้ขยีนเคยท้อแท้และป่วยหนกั กลบัมามชีวีติชวีา เริ่มต้น

ชวีติใหม่ได้ด้วยการเล่นโยคะ เคยกนิยามาตลอด 8 ปี เล่นโยคะ

แบบในหนงัสอืจนหมอบอกว่าไม่ต้องกนิยาแล้ว บคุลกิภาพดขีึ้น 

เพราะเป็นท่าง่ายๆ ท�าได้ทกุที่ทกุเวลา คนขี้เกยีจอย่างเธอจงึท�า

ต่อเนื่องได้ส�าเรจ็
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กายบริหารบ�าบัดด้วยวิธีแกว่งแขน ฉบับปรับปรุงใหม่

ศกัดิ์ อนสุรณ์

9786167818795  ราคา 40 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม.  68 หน้า 

ปกอ่อน  พมิพ์ล่าสดุ 2557

วิธีแกว่งแขน เดิมชื่อว่า คัมภีร์เคลื่อนย้ายเส้นเอ็นของพระโพธิธรรม  

(ปรมาจารย์ตั๊กม้อแห่งเส้าหลนิ) อธบิายทฤษฎ ีวธิกีาร ภาพประกอบ พร้อม

ประสบการณ์จรงิ เป็นการบรหิารกายที่ได้ผลด ีง่ายและประหยดั

แกว่งแขน

กายบริหารอื่นๆ

วิธีแกว่งแขนน้ี เดิมมีช่ือว่า
คัมภีร์เคล่ือนย้ายเส้นเอ็น 
ของพระโพธิธรรม 
(ปรมาจารย์ต๊ักม้อ แห่งเส้าหลิน)

สุขภาพและความงาม120

รูแ้ล้ว! กนิให้ได้อย่างนีหุ่้นดแีน่นอน

ฮะซมุ ิคะนง

9786161402280

ราคา 109 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า 

ปกอ่อนและแจ๊คเกท็ พมิพ์ล่าสดุ 2559

เคยไหม??  เวลาลดน�้าหนกัอยู ่แต่กย็งัอยากกนิขนมอร่อยๆ

แต่จากนี้ไป เรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหา การควบคมุน�้าหนกัจะ

กลายเป็นเรื่องง่ายและไม่น่าเบื่อ เพยีงแค่ต้องรูว่้า กนิอะไรแล้ว

จะไปอ้วนที่ส่วนไหนของร่างกายเท่านั้น!! 

กายบริหารบ�าบัดโรคหัวใจ 

หลอดเลือดหัวใจตีบ

และความดันโลหิตสูง

ศกัดิ์ อนสุรณ์

9789747364262 ราคา 35 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557 

วิธีป้องกันและบ�าบัดที่ว่านี้เป็นกายบริหารบ�าบัดประสาน

กบัการฝึกพลงัลมปราณ ซึ่งเป็นวธิทีี่โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

นานกิง ประเทศจีน ใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงและ

หลอดเลอืดหวัใจตบี ได้รบัผลที่น่าพอใจถงึ 90 เปอร์เซน็ต์ 

หายใจลึกๆ 1 นาที 

สุขภาพดี ไม่มีโรค

คาเนโกะ ทาดาชิ

9786164480209 ราคา 219 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 112 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562 

คณุมปีัญหาปวดคอปวดไหล่ ปวดหวัตาล้าเครยีดนอนไม่

หลับร่างกายผิดรูปหรือไม่ ถ้ามี หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ด้วย

วิธีที่ง่ายมากจนคาดไม่ถึงจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยเหลือคนมา

แล้วกว่า 610,000 ราย ทกุอย่างหายขาดได้เพยีงหายใจให้ถูก

วธิ!ี อาจดนู่าทึ่งแต่มผีลวจิยัรองรบัจากมหาวทิยาลยัชั้นน�าของ

ญี่ปุ่น

5 Health art2.indd   120 9/26/19   5:29 PM


