ร่ำงกำยคนเรำมีโอกำสรับ สำรพิษ อยูต่ ลอดเวลำ
ทัง้ จำก อำกำศ อำหำร ยำ เครือ่ งนุ่งห่ม และอุปกรณ์
อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น อำกำศ มีสำรโลหะหนัก
ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์จำกท่อไอเสียเครือ่ งยนต์,
อำหำร มีสำรฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโต สำรปรุงแต่ง,
เครือ่ งนุ่งห่ม และอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีสี สำรระเหย เป็นต้น

คีเลชันบ
่ ำบัด ใช้รกั ษำกับผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อ
- เส้นเลือดหัวใจตีบ
- ควำมดันโลหิตสูง เนื่องจำกหลอดเลือดไม่ยดื หยุน่
- กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด , ผูท้ ไ่ี ปทำบอลลูนเส้นเลือด,
ใส่ขดลวด , ทำบำยพำสมำแล้ว
- เบำหวำน
-ภำวะนอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ร่ำงกำยอ่อนแอ
- ผูท้ ต่ี รวจพบสำรพิษและโลหะหนักในร่ำงกำยจำนวนมำก
- ผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมในกำรรับประทำนอำหำรทีไ่ ม่เหมำะสม
เช่น อำหำรรสหวำนจัด มันจัด เนื้อสัตว์ ของทอด ปิ้งย่ำง

" คีเลชันบ
่ ำบัด คือ อะไร "
คีเลชันบ
่ ำบัด คือ กำรล้ำงพิษหลอดเลือดผ่ำน
ทำงน้ ำเกลือทีม่ สี ำรประกอบประเภทกรดอะมิโนที่
เรียกว่ำ EDTA ผสมกับวิตำมินและแร่ธำตุ ซึง่
EDTAทำหน้ำทีส่ ำคัญในกำรจับอนุ ภำคของโลหะ
หนัก เช่น สำรตะกัว่ สำรปรอท แคดเมียม และโลหะ
หนักอื่น ๆ ในร่ำงกำย หลังจำกนัน้ สำรนี้จะถูกนำ
ออกจำกร่ำงกำย โดยกำรขับออกมำทำงปสั สำวะ
เป็นส่วนใหญ่และระบบขับถ่ำยเป็ นบำงส่วน กำร
ให้คเี ลชันแต่
่ ละครัง้ จะใช้เวลำประมำณ 1 - 2 ชัวโมง
่

เมือ่ สำรพิษหรือสำรโลหะส่วนเกินเข้ำสู่รำ่ งกำย จะเกำะ
สะสมตำมผนังหลอดเลือด หรือตกค้ำงในน้ ำเลือด ทำให้
เกิดปญั หำผนังหลอดเลือดอักเสบ ขรุขระ เส้นเลือดแข็ง
หรือตีบแคบ อุดตัน ส่งผลให้ระบบกำรไหลเวียน กำร
ลำเลียงไม่ดี ก่อให้เกิดโรคต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น โรคหัวใจ
ควำมดันโลหิตสูง หัวใจขำดเลือด และโรคควำมเสื่อม
ตำมอวัยวะต่ำง ๆ
เรำไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งสำรพิษดังกล่ำวได้ แต่
สำมำรถปกป้องร่ำงกำยไม่ให้ได้รบั อันตรำยจำกสิง่
เหล่ำนัน้ ได้ดว้ ยกำรทำ คีเลชันบ
่ ำบัด

- ผูท้ ม่ี ภี ำวะเครียดอยูเ่ ป็ นเวลำนำน
- ผูท้ ส่ี บู บุหรีจ่ ดั ดืม่ แอลกอฮอล์มำก
- สตรีทก่ี ำลังวำงแผนกำรตัง้ ครรภ์
- ผูท้ แ่ี ข็งแรงดีแต่ตอ้ งกำรป้องกันตนจำกมะเร็ง
คีเลชัน่ บำบัดควรทำบ่อยแค่ไหน
ในแต่ละบุคคลจะมีจำนวนครัง้ ไม่เท่ำกัน ขึน้ อยูก่ บั
ปญั หำของแต่ละบุคคล และผลทีไ่ ด้ภำยหลังกำรทำคีเลชัน่
โดยทัวไปในรำยของคนที
่
ม่ ปี ญั หำเรือ่ งหลอดเลือดหัวใจตีบ
อำจต้องเข้ำรับกำรบำบัดด้วยคีเลชันประมำณ
่
20 ครัง้

กำรปฏิ บตั ิ ตวั เมื่อทำคีเลชันบ
่ ำบัด


ก่อนทำควรพบแพทย์และตรวจระดับกำรทำงำนของไต



ระหว่ำงทีร่ ่ำงกำยกำจัดสำรพิษ และลดโลหะหนักสะสม
ไตจะทำงำนเพิม่ ขึน้ ควรดืม่ น้ำสะอำดมำกขึน้



ควรรับประทำนวิตำมิน และแร่ธำตุต่ำง ๆ ในรูปอำหำรเสริม
เพิม่ ขึน้ จำกอำหำรประจำวัน เพรำะอำจมีกำรสูญเสียแร่ธำตุ
ไปบ้ำงในระหว่ำงกำรทำคีเลชัน่

คำแนะนำกำรปฏิ บตั ิ ตวั หลังทำคีเลชันบ
่ ำบัด
1) ควรดื่มน้ำมำก ๆ ประมำณ 2 ลิตรต่อวันเป็ นเวลำ 3 วัน
เพื่อให้ช่วยนำพำสำรพิษขับออกทำงปสั สำวะได้มำกขึน้
2) กลำงคืนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมำณ 6-8 ชัวโมง
่
อำจมีอำกำรอ่อนเพลียซึง่ เป็ นผลจำกกำรขับสำรพิษออกจำก
ร่ำงกำย
3) สำมำรถรับประทำนยำทีร่ บั ประทำนอยู่ประจำได้ตำมปกติ
และควรรับประทำนวิตำมินและแร่ธำตุต่ำง ๆ ตำมทีแ่ พทย์จดั
ให้
4) อำจมีอำกำรปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ซึง่ เป็ นอำกำรข้ำงเคียง
ทีพ่ บได้กบั ผูป้ ว่ ยน้อยรำย ควรรับประทำนอำหำรทีม่ ี
ประโยชน์ หรือดืม่ น้ำผลไม้ทดแทน ซึง่ อำกำรจะทุเลำลงและ
หำยไปเอง ถ้ำอำกำรไม่ดขี น้ึ ควรปรึกษำแพทย์
5) ควรหลีกเลีย่ งกำรสูบบุหรี่ หรือเครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสมของ
แอลกอฮอล์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการทาคีเลชั่นบาบัด


ขจัดสำรพิษตกค้ำงในร่ำงกำยและระบบหลอดเลือด



ลดอัตรำเสีย่ งต่อกำรเกิดโรคมะเร็ง



ทำให้ระบบกำรไหลเวียนเลือดดีขน้ึ

ลดอัตรำเสีย่ งของหลอดเลือดแข็งอุดตันและตีบ
แคบทัง้ ในสมองและหัวใจ ลดระดับไขมันในเลือด ซึง่
เป็นสำเหตุหลักของโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
ขำดเลือด


ป้องกันโรคทีเ่ กิดขึน้ จำกระบบไหลเวียนเลือดที่
ผิดปกติ


ช่วยบรรเทำทีเ่ ป็ นสำเหตุทำให้เกิดโรคควำมเสื่อม
ต่ำงๆ


บรรเทำอำกำรปวดศีรษะ ควำมดันโลหิตสูง
เบำหวำน โลหะหนักเป็ นพิษ และภำวะกำรเจ็บปว่ ย
เรือ้ รัง


คลิ นิกเวชกรรม
นำยแพทย์สมสิ นธุ์ ธรรมชำติ บำบัด
www.chanimc.org



ลดอำกำรอักเสบของผิวหนัง

โทร. 039 - 609833



บรรเทำอำกำรอัลไซเมอร์

มือถือ.061-5911446



ช่วยให้สมองแจ่มใสและมีควำมจำดีขน้ึ

ฟื้นฟูสมรรถภำพทำงเพศ ช่วยให้อำกำรอ่อนเพลีย
เรือ้ รังหำยไป


