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คํานํา 
วยัสงูอาย ุเป็นวยัที�ร่างกายเสื�อมถอยลงไปมาก อาหารจึงเป็น

สิ�งเดียวที�จะช่วยซ่อมแซมให้ระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายดีุขึ �น สามารถ 

ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสขุ  

หนังสือ เมนูสุขภาพผู้สูงวัย เล่มนี � ได้รวบรวมสูตรในการ

ทําอาหารเพื�อสุขภาพของผู้สงูวยั ซึ�งมีวิธีการปรุง  พร้อมเคล็ดลบัและ

สตูรต่าง ๆ เอาไว้อย่างครอบคลุมและละเอียดครบถ้วน ควรค่าอย่าง

ยิ�งที�ท่านผู้อ่านจะได้มีหนงัสือเล่มนี �ไว้เพื�อเพิ�มพนูความรู้ และนําไปใช้

ประกอบอาชีพก็นบัว่าเป็นสิ�งที�ดียิ�ง 
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