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““““คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล” ” ” ” เปนตวัการสาํคัญที่ทาํใหเกดิ โรคความดันโลหติสงู รวมไปถงึโรคหวัใจเปนตวัการสาํคัญที่ทาํใหเกดิ โรคความดันโลหติสงู รวมไปถงึโรคหวัใจเปนตวัการสาํคัญที่ทาํใหเกดิ โรคความดันโลหติสงู รวมไปถงึโรคหวัใจเปนตวัการสาํคัญที่ทาํใหเกดิ โรคความดันโลหติสงู รวมไปถงึโรคหวัใจ    
วันนี้เกรด็ความรูเลยมอีาหารทีช่วยลดคอเลสเตอรอลมาบอกกันวันนี้เกรด็ความรูเลยมอีาหารทีช่วยลดคอเลสเตอรอลมาบอกกันวันนี้เกรด็ความรูเลยมอีาหารทีช่วยลดคอเลสเตอรอลมาบอกกันวันนี้เกรด็ความรูเลยมอีาหารทีช่วยลดคอเลสเตอรอลมาบอกกัน................ 

1. 1. 1. 1. มะเขอืตาง ๆมะเขอืตาง ๆมะเขอืตาง ๆมะเขอืตาง ๆ     : : : : มะเขือเทศ, มะเขือเปราะ หรือมะเขือพวง อยางมะเขือเทศก็จะมีท้ังวิตามินซี  
   รวมท้ังสารเบตาแคโรทีนและแรธาตุท่ีเปนประโยชนอีกหลายชนิด  

2. 2. 2. 2. หอมหวัใหญหอมหวัใหญหอมหวัใหญหอมหวัใหญ     : : : : ชวยปองกันโรคความดันโลหิตสูง ลดระดับไขมัน คอเรสเตอรอลในเสนเลือด  
  และสารท่ีสกัดจากหัวหอมใหญยังสามารถลดนํ้าตาลในเสนเลือดไดอีกดวย 

3. 3. 3. 3. กระเทียมสดกระเทียมสดกระเทียมสดกระเทียมสด     : : : : ชวยปองกันโรคความดันโลหิตสูง ลดระดับไขมัน และคอเรสเตอรอลในเสนเลือด  
4. 4. 4. 4. ถั่วเหลอืงถั่วเหลอืงถั่วเหลอืงถั่วเหลอืง     : : : : พืชตระกูลถ่ัวจะใหโปรตีนสูง  
5. 5. 5. 5. แอปเปลแอปเปลแอปเปลแอปเปล     : : : : ผลไมสารพัดประโยชนท่ีมีเพคติน ซึ่งเปนไฟเบอรท่ีละลายนํ้าได ซึ่งไฟเบอรประเภทน้ี จะดึง   
            คอเลสเตอรอล และขับออกมาจากรางกายได นอกจากน้ันก็ยังชวยบํารุงหัวใจ ลดความดัน  
            รวมถึงการควบคุมปริมาณนํ้าตาลในรางกาย  
6. 6. 6. 6. โยเกิรตโยเกิรตโยเกิรตโยเกิรต     : : : : ท่ีนอกจากจะชวย ลดระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดไดแลวก็ยังบํารุงผิวพรรณ ใหเปลงปลั่งอีกดวย  

 


