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คํานํา
ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยและประชากรโลก โดยเฉพาะการเจ็บป่วย ด้วยโรคเรื้อรัง
เป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการสํารวจสถานการณ์การให้บริการการแพทย์
ทางเลือกในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันพบว่ามีโรงพยาบาลที่
ให้บริการการแพทย์ทางเลือกมากกว่า ๑๒๘ แห่งทั่วประเทศ ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนถึงความต้องการใช้
บริการแพทย์ ทางเลือกที่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุข ภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางเลือกสุขภาพให้มีความหลากหลายผสมผสานภูมิ
ปัญญาไทยและสากลของกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทยสุขภาพดีวิถีไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ
และเอกชน
ปัจจุบันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้นําศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ที่เรียกว่า คีเลชั่น
(Chelation) มาใช้ในการขับสารพิษโลหะหนักออกไปจากร่างกาย เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และ
สารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่อยู่ในตําแหน่งที่ควรจะเป็น เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี เป็น
ต้น นอกจากจะก่อให้เกิดการอักเสบในบริเวณที่สะสมแล้ว ยังเป็นตัวการสําคัญที่เหนี่ยวนําให้เกิดสารอนุมูล
อิสระขึ้นในร่างกาย การใช้ขบวนการ คีเลชั่นบําบัด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยลดปัญหาและภาวะ
ดังกล่าวได้
สํานักการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทําแนวทางดําเนินการคีเลชั่นบําบัด ( EDTA
CHELATION THERAPY ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี GCPG (Good
Clinical Practice Guideline) ด้านคีเลชั่นบําบัดที่เป็นการแพทย์ทางเลือก และเพื่อเสนอแนะให้กับ
บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยงาน หรือสถานบริการที่เกี่ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ต่อไป

สํานักการแพทย์ทางเลือก

3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

• ความหมาย EDTA Chelation Therapy

ก

• ประโยชน์ของ EDTA Chelation therapy

ก

• ผลข้างเคียงของการใช้ EDTA Chelation therapy

ก

• ข้อห้ามใช้ EDTA Chelation therapy ในกลุ่มคนไข้ดังต่อไปนี้

ก

• ข้อควรระวัง ในกลุ่มผู้รับบริการ

ข

• การบริหารยา
- คน
- สถานที่
- อุปกรณ์
- การบริหารยา

ข

• ภาคผนวก
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สภาวะเสื่อมและพิษจากโลหะได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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แนวทางดําเนินการจัดทํามาตรฐานการแพทย์ทางเลือก
คีเลชั่นบําบัด
(EDTA CHELATION THERAPY)
1. ความหมาย
EDTA Chelation Therapy หมายถึง การใช้ EDTA กําจัดสารโลหะหนักออกจากร่างกาย เพื่อ
บําบัดภาวะผิดปกติทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับการสะสมและตกค้างของสารโลหะหนักแบบเรื้อรัง
2. ประโยชน์ของ EDTA Chelation therapy
EDTA Chelation therapyตาม Protocol for the safe and effective administration of
CHELATION THERAPY (ACAM) ตามรายละเอียดในภาคผนวก
มีข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานของ US FDA ดังนี้
- Heavy metal poisoning โดยเฉพาะ Lead poisoning
- Hypercalcemia
- Digitalis Toxicity
3. ผลข้างเคียง ของการใช้ EDTA Chelation therapy
- Headache
- Hypocalcemia
- Hypoglycemia
- Hypertension
- Hypotention
- Rash
- Fatigue
- Thrombophebitis
- Arrhythmias
4. ข้อห้ามใช้ EDTA Chelation therapy ในกลุ่มคนไข้ดังต่อไปนี้
- Severe Allergic Reaction
- Severe Renal insufficiency (CKD stage IV-V) ยกเว้น ผูป้ ่วยที่ทําการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ได้
- s/p TotalThyrodectomy or Hypoparathyroidism
- Acute lead encephalopathy
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5. ข้อควรระวัง ในกลุ่มผู้รับบริการ
- Mild to Moderate Renal Impairment ให้ monitor
Creatinine Clearance โดยให้ลด dose ตามค่า Creatinine Clearance และความถีล่ ง
- Uncontrol Hypertention
- Pregnancy
- Volume overload
- On Anticoagulant patient ให้ดู PT,PTT,INR ควรลดDose ถ้ามีข้อบ่งชี้
- G6PD patient
6. การบริหารยา ประกอบด้วย
คน
– ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ผ่านการฝึกอบรม
สถานที่
– ต้องมีเตียงพัก หรือ เตียงกึ่งนั่งกึ่งนอน
– มีที่แขวนน้ําเกลือหรือเสาน้ําเกลือ
อุปกรณ์
– ต้องมี Ca IV form หรือ oral from ที่ดูดซึมได้เร็ว
– Glucose IV น้ําหวาน หรือน้ําผลไม้
การบริหารยา
ตามข้อกําหนดของ CMAT: ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

CMAT Protocol for Various Doses of EDTA
50%
Magnesium
Sulphate

Vit C

1 gm

100 ml 2 ml (1 amp)

2.5 gm

1 ml (1 amp)

1 ml (1 amp)

1.5 gm

250 ml 4 ml (2 amps)

5 gm

1 ml (1 amp)

2 ml (2 amps)

3.0 gm

350 ml 4 ml (2 amps)

5 gm

1 ml (1 amp)

2 ml (2 amps)

Dose of
EDTA

5%D
W

Note: - DMSA to be used for Mercury poisoning

Vit B

Vit B
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ภาคผนวก
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ สําหรับการใช้ EDTA และสารคีเลทอื่นๆใน
การรักษาโรคหลอดเลือด สภาวะเสื่อมและพิษจากโลหะได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Theodore C. Rozema, MD, FAAFP
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ภาพรวมของการใช้ EDTA บําบัดสารพิษโดยวิธี คีเลชั่น
วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักระเบียบวิธกี ารปฏิบัติ
สมบัติทางเคมี และ ปฏิกิริยาทางเภสัชวิทยา ของ EDTA
การดูดซึมและการเผาผลาญ ของ EDTA
หลักการเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA
ข้อห้าม ความเป็นพิษ ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
A. ข้อห้าม
B. ความเป็นพิษ
1. ความเป็นพิษต่อไต
2. ภาวะไฮโปแคลซิเมีย
3. การแพ้ยา
4. การอักเสบของหลอดเลือดดํา (Thrombophlebitis)
5. ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure)
6. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia)
7. ผลกระทบต่อฮอร์โมน

P.13
P.14
P.15
P.16
P.16
P.17
P.18
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
C.

ความอ่อนล้า
หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmias)
ความเป็นพิษต่อลําไส้
ผื่นคัน
การให้กําเนิดทารกผิดรูป (Teratogenesis)
วัณโรค (Tuberculosis)
Embolization of Plague

P.19
P.20
P.20
P.20
P.20
P.21
P.21

มาตรการป้องกัน
1. ภาวะไตเสื่อม
a. ภาวะไตบกพร่องเล็กน้อย
b. ภาวะไตบกพร่องปานกลาง
c. ภาวะไตบกพร่องรุนแรง
2. การตั้งครรภ์
3. ภาวะหัวใจล้มเหลว
4. โรคตับ
5. ยาหรือสารต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด
6. ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ทางคลินิก
a. อาหารเสริมโภชนาการ

P.21
P.22
P.23
P.24
P.24
P.25
P.25
P.25
P.26

VII. ขนาดและวิธกี ารให้ยา ในขบวนการบําบัดสารพิษด้วยวิธีคเี ลชั่น
A. แบบแสดงความยินยอมรับการรักษา
B. การประเมินทางคลินิก ก่อนเข้ารับการบําบัดสารพิษโดยวิธีคเี ลชั่น
C. การเก็บบันทึกที่เหมาะสม
1. การตรวจสอบทางชีวภาพ
2. การตรวจสอบเส้นเลือด
3. แผ่นสรุป (Recap sheet)
4. การจดบันทึกความก้าวหน้า (Progress Notes)
5. แผนภาพ Flow sheet
D. ขั้นตอนการรักษา
1. สารละลายที่ให้ทางเส้นเลือด
a. ตัวทําละลาย
b. EDTA
c. แมกนีเซียม

P.28
P.28
P.30
P.32

P.33
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E.
F.

d. สารละลายบัฟเฟอร์ โซเดียม ไบคาร์บอเนต
e. ยาชาเฉพาะที่
f. เฮพาริน
g. แอสคอร์เบท
h. อื่นๆ
2. เทคนิคการรักษา
3. เวชภัณฑ์และเครื่องมือ
a. สารละลายน้ําเกลือ
b. เข็มปีกผีเสื้อ
c. สายน้ําเกลือ
d. ถาดวางอุปกรณ์
e. ไดโซเดียม EDTA
f. แมกนีเซียมคลอไรด์/ซัลเฟต
g. โซเดียมไบคาร์บอเนต
h. ลิโดเคอีน หรือ โพเคอีน
i. ที่วางแขน
j. วิตามินซี
k. ไพริดอกซิน (วิตามินบี 6)
l. เฮพพาริน
m. วิตามินบีรวม
n. โปแทสเซียมคลอไรด์
o. อื่นๆ
4. ชุดเครื่องมือฉุกเฉิน
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การประเมินผลระหว่างการรักษา
การประเมินผลหลังจากการรักษา

VIII. มาตรการเสริมสุขภาพอืน่ ๆ
A. การควบคุมอาหาร
B. สภาพการออกกําลังกาย
C. อาหารเสริมสุขภาพ
D. การจัดการความเครียด

P.35
P.37

P.39
P.40
P.41
P.42
P.42
P.42
P.43
P.44
P.47
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IX. สารคีเลทชนิดอื่นๆ
A. BAL
B. DMSA –Succimer—Chemet
C. DMPS
D. Deferoxamine หรือ DFO
E. D-Penicillamine
X. สรุป
XI. ภาคผนวก

P.47
P.50
P.52
P.55
P.56
P.58
P.62
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คํานํา
ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้เป็นงานใหม่ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง ระเบียบ
วิธีปฏิบัตินี้แต่เดิมนั้นถูกสร้างมาในปี 2516 จากความพยายามของ ผู้ประสานงานของสมาคมเวชศาสตร์
ป้องกันแห่งอเมริกา (American Association of Medical Preventics, AAMPS) โดยการอนุมัติของ แก
รี กอร์ดอน ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ถูกแก้ไขปรับปรุงในปี 2532 โดย เอลเมอร์ เครนตัน และถูกตีพิมพ์ลงในวา
สารเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ (Journal of Advancement in Medicine)
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทําขึ้นใหม่นี้ได้ถูกเขียนขึ้นโดย เท็ด รอสแมน พร้อมกับข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากแพทย์ผู้ปฏิบัติหลายๆท่าน ผมขอขอบคุณ ไมเคิล สชอนเตอร์ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสําคัญและ
ช่วยให้งานนี้ลุล่วงด้วยดี และเนื่องจากมีข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวกับผลของการใช้ EDTA และสารคีเลท
(Chelation agent) อื่นๆออกมาทุกๆปี จึงขอให้ถือระเบียบวิธีปฏิบัติที่นําเสนอนี้เป็น “งานที่อยู่ในช่วง
พัฒนา” ที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆ ส่วนข้อมูลต่างๆที่นําเสนอในนี้ ผมเชื่อว่ามีความถูกต้อง
แม่นยํามากเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ขอให้พึงระลึกไว้ว่าการตีความข้อมูลดิบทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลที่มคี วามหมายทางชีวะวิทยานั้นบางครั้งก็อาจได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง
ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้น่าจะมีส่วนช่วยให้แพทย์ผู้ปฏิบัติที่มีไหวพริบและมีความรอบคอบได้
ดําเนินการรักษาตามที่ได้อธิบายในนี้ได้อย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมายของการรักษาคือการฟื้นฟูสุขภาพ
ของผู้ป่วยที่ทรุดโทรมเนื่องมากจากพิษของสารโลหะหนักต่างๆ แพทย์ผปู้ ฏิบัติควรจะหาข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งอื่นประกอบการรักษาด้วย โดยอาจจะใช้ประโยชน์จากเอกสารอ้างอิงของบทความนี้ก็ได้ การใช้
สารประกอบเหล่านี้ทางคลินกิ ควรจะทําภายหลังจากที่ผู้ให้การรักษาหรือแพทย์ได้ผา่ นการฝึกฝน
อบรมอย่างละเอียดจากงานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทีจ่ ัดขึน้ โดยวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์
แห่งอเมริกา (American College for Advancement in Medicine, ACAM) และ/หรือ วิทยาลัย
การแพทย์คลินิกเกรทเลคส์ (Great Lakes College of Clinical Medicine, GLCCM)
หลังจากที่ได้ทําการศึกษากระบวนการที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียด
คุณสามารถทําการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจได้ โดยทําแบบทดสอบที่จัดทําขึน้ โดย American Boards of Chelation
Therapy (ABCT) หรือ International Boards of Chelation Therapy (IBCT) และทําการทดสอบปาก
เปล่าอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากได้นําสารประกอบเหล่านี้ไปใช้อย่างเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ จึงก็จะมีคุณสมบัติ
เพียงพอที่จะรับประกาศนียบัตรด้านคีเลชั่นบําบัดจาก ABCT และ IBCT ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ระบุในหนังสือ
ฉบับนี้ได้รับการยอมรับจากทัง้ ABCT และ IBCT ว่าสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาการมอบ
ประกาศนียบัตรด้านคีเลชั่นบําบัด ได้โดยผู้ปฏิบัติสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ACAM (714-5837666 หรือ 800-532-3688), GLCCM (800-286-6013) หรือ ABCT/IBCT (800-386-6013
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สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขในการรักษาผู้ป่วยให้กลับสู่สุขภาพทีด่ ี มากพอๆกับ
ความสุขที่ตัวผูป้ ่วยเองได้รับจาการที่ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา

นายแพทย์ Ted Rozema M.D., FAAFP

13

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของการใช้ EDTA บําบัดสารพิษโดยวิธี คีเลชั่น
คําว่า คีเลชั่น (Chelation) นั้นมาจากรากศัพท์ภาษากรีก โดยคําว่า คีลี (chele) นั้นมี
ความหมายถึงก้ามของปูหรือกุ้ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงกลไกการสร้างพันธะเคมีระหว่างสารประกอบอินทรีย์
กับไอออนของโลหะหนักที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการหนีบของก้ามปู คีเลชั่นจึงอาจถูกนิยามได้ว่าเป็น
“กระบวนการการรวมตัวในระดับโมเลกุลของไอออนบวก (cation) กับ โมเลกุลของสารอินทรีย์เพื่อให้เกิด
เป็นโมเลกุลรูปวงแหวนที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เราเรียกโมเลกุลของสารอินทรีย์ดังกล่าวว่าเป็นสารคีเลท
(chelating agent)” หรือจะกล่าวให้สมบูรณ์ก็คือ “เป็นสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างไอออนบวกของ
โลหะและโมเลกุลของสารประกอบ โดยมีการสร้างพันธะระหว่างสารประกอบนั้นกับไอออนของโลหะ
มากกว่าหนึ่งพันธะขึ้นไป ก่อให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนใหม่ที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวนโดยมีไอออนของ
โลหะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง” เราสามารถพบสารประกอบเหล่านี้ได้ทั่วไปในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น
คลอโรฟิลล์ ซึง่ ก็คือการคีเลชั่นของแมกนีเซียม หรือ ฮีโมโกลบินซึ่งเป็นคีเลชั่นของเหล็ก ในทางการแพทย์
ประโยชน์ ข องคี เลชั่นบําบั ดที่ยอมรั บ การอย่ างกว้ า งขวางก็ คื อ การนํามาใช้กําจั ด โลหะหนักที่ เป็ นพิษ
เช่น ตะกั่วออกจากร่างกาย การใช้งานอีกแบบของคีเลชั่นบําบัดที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในขณะนีค้ ือการใช้
ไดโซเดี ย ม-EDTA ในการทํา คี เ ลชั่ น บํา บั ด เพื่ อ การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคหลอดเลื อ ดแดงแข็ ง หรื อ ตี บ
(atherosclerotic disease) เช่นภาวะเส้นเลือดหัวใจ สมอง หรือเส้นเลือดแดงส่วนปลายขาดความยืดหยุ่น
หรือภาวะเสื่อมอื่นๆ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะให้ความสนใจไปที่การรักษาอาการเหล่านี้
EDTA เป็นอักษรย่อของสารประกอบ Ethylene Diamine Tetraacetic Acid องค์การ
อาหารและยาของสหรัฐ อเมริ ก าได้ ใ ห้ ก ารรับ รองการใช้ แคลเซียม- E D T A ในการบําบัดพิ ษจาก
สารตะกั่ ว 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ส่วนการบําบัดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ (atherosclerotic)นั้น เราจะใช้
ไดโซเดียม- EDTA ซึ่งเหตุผลของการใช้สารประกอบดังกล่าวจะกล่าวต่อไปในภายหลัง6,7,8,9 การใช้ EDTA
ในการทําคีเลชัน่ บําบัดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรแกรมบําบัดโรคที่ใช้รักษาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือ
ตีบ(atherosclerosis) ส่วนประกอบอื่นๆของโปรแกรมบําบัดได้แก่การควบคุมอาหาร การบริโภคอาหาร
เสริม การออกกําลังกาย โปรแกรมควบคุมความเครียด และในบางครั้งอาจรวมถึงการรับประทานยา
เพิ่มเติม ในกรณีพิเศษบางกรณีแพทย์อาจจะพิจารณาให้มีการผ่าตัดด้วย แต่ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ป่วย
สามารถทําการบําบัดได้โดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด
การทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA สําหรับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนั้น ผู้ป่วยจะได้รับยาที่
มีส่วนประกอบของ EDTA และตัวยาอื่นซึ่งจะกล่าวในภายหลัง โดยแพทย์จะทําการผสมยาดังกล่าวกับ
น้ําเกลือและฉีดเข้ากระแสเลือด โดยจะใช้เวลาให้ยาประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมง ความถี่ของการ
รักษาโดยปกติแล้วจะประมาณหนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์ สําหรับผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคชัดเจน
อาจจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างน้อยสามสิบครั้งขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักระเบียบวิธีการปฏิบัติ
จุดประสงค์ของการทําระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ก็เพื่อทําให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์
และความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (รู้จักกันในชื่อ EDTA หรือ
ไดโซเดียม Edetate หรือ เกลือไดโซเดียมของ Ethylene Diamine Tetraacetic Acid) และสารคีเลทอื่นๆ
ที่ใช้ประกอบการบําบัดรักษาภาวะผนังหลอดเลือดหนาขาดความยืดหยุ่น(arteriosclerosis) หลอดเลือดตีบ
(atherosclerosis) และความผิดปกติอื่นๆที่สามารถรักษาได้โดยวิธีคีเลชั่นบําบัด เพื่อที่จะสามารถได้
ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านควรจะมีความรู้ทางชีวเคมี ทางเภสัชวิทยา และความรู้พื้นฐานทาง
การแพทย์อยู่ก่อนแล้ว ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นมาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ในหลักระเบียบวิธีปฏิบัตินี้จะใช้คําว่า EDTA แทนไดโซเดียม EDTA
ส่วนสารประกอบ EDTA อื่นๆหากอ้างถึงจะมีการระบุเพิ่มเติม
American and International Boards of Chelation Therapy (ABCT-IBCT)
ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าอยู่เป็นระยะเพือ่ เป็นการสร้างหลักประกันว่าผู้ให้การบําบัด
มีความเข้าใจในศาสตร์สาขานี้อย่างเพียงพอ แพทย์ที่ผ่านการสอบที่กล่าวไว้ข้างต้น (หลังจากผ่านหลักสูตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทําคีเลชั่นบําบัดที่ได้รับการรับรอง) เมื่อปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ นี้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ท างคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ คี เ ลชั่ น บํา บั ด ถึ ง ระดั บ ที่ กํา หนดไว้ จะได้ รั บ
ประกาศนี ยบั ตรรับ รองจาก ABCT-IBCT แพทย์ควรยึ ดมั่นในมาตรฐานการรั กษาที่กํา หนดไว้ อย่ า ง
เคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกรูปแบบการ
รักษาที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละคน โดยการตัดสินใจนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสีย
ของการรักษาตามแนวทางที่นําเสนอในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา หลักสูตรและคู่มือการฝึกปฏิบัติ หนังสือ บทความ
เอกสารอ้ า งอิ ง และเทปเสี ยงเกี่ ย วกั บ การทําคี เ ลชั่ น บําบั ดได้จ ากวิ ท ยาลัยเพื่อ ความก้า วหน้ า ทาง
การแพทย์ แ ห่ ง อเมริก า (American College for Advancement in Medicine, ACAM) และ
วิ ท ยาลัย การแพทย์ ค ลินิก เกรทเลคส์ (Great Lakes College of Clinical Medicine, GLCCM)

ส่วนที่ 3 สมบัติทางเคมี และ ปฏิกิริยาทางเภสัชวิทยา ของ EDTA
A. โครงสร้างทางเคมี
สาร EDTA ที่กล่ าวถึงในระเบี ย บวิธีก ารปฏิ บั ตินี้ คื อ เกลื อโซเดี ย มของ EDTA ซึ่ ง มี
ลั ก ษณะเป็ นผลึ กละเอีย ดสี ขาว ละลายได้ใ นน้ํา และละลายได้ บ างส่ว นใน แอลกอฮอล์ มี ค วามเป็ น
กรดอ่อน ๆ 10
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โครงสร้าง :
EDTA = Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
H H
Ethylene = --C-- C-H H
Diamine = มีไนโตรเจนหรือกลุ่มเอมีนสองตัว สร้างพันธะอยู่กับคาร์บอนของกลุ่มเอทิลีน
--N--C—C--N-Tetraacetic Acid = มีกรดอะซิติก สี่กลุม่ โดยไนโตรเจนหนึ่งตัวจะจับกับกรดสองกลุ่ม
HOOC - CH2
HOOC - CH2

N-C-C-N

CH2 - HOOC
CH2 - HOOC

ETHYLENE DIAMINE TETRAACETIC ACID (EDTA)

ไดโซเดียม EDTA
NaOOC - CH2
HOOC – CH 2

N-C-C-N

CH2 - COONa
CH2 - COOH

EDTA ก็คือ สารโพลีเอมีน ของกรดคาร์บอกซีลิก
ในรูปที่ 1 แสดงสูตรโครงสร้างของ EDTA ที่เกิดพันธะเคมีกับไอออนของแคลเซียม
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FIGURE 1
Picture of EDTA complexed with calcium iron.
โมเลกุลของ EDTA มีอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ 6 คู่ ที่สามารถเป็นตัวจ่ายอิเลคตรอน
ให้กับไอออนบวกของแคลเซียม อิเลคตรอนเหล่านั้น มีสองตัวอยู่ในกลุ่มอมิโน และสี่ตัวที่เหลืออยู่บน
ออกซิเจนในกลุ่มคาร์บอกซี อะตอมทั้งหกตัวนี้จะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเสมือนซี่ฟันของโมเลกุล EDTA ที่คอย
ทําหน้าที่จับประจุบวก
นิยาม : คีเลชั่น คือกระบวนการรวมตัวของโลหะเข้ามาเป็นสารประกอบใหม่ทมี่ ีโครงสร้างเป็นวงแหวน
โดยมีไอออนของโลหะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง (Chelation is the incorporation of a
metal into a heterocyclic ring structure)11
สารคีเลท (Chelating agent) กักโลหะไว้โดยการเข้าปิดกั้นจุดที่ไวต่อปฏิกิริยาของ
ไอออนโลหะ ทําให้ไอออนไม่สามารถทําปฏิกิริยาได้ดังเช่นปกติ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นตราบเท่าที่ EDTA
ยังคงอยู่ในร่างกาย มันจะช่วยลดปริมาณไอออนสุทธิที่มีปญ
ั หาออกจากร่างกายซึ่งเป็นผลดีในระยะยาว
มีปัจจัยมากมายที่มีบทบาทในการกําหนดโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
EDTA กับไอออนโลหะ
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ปัจจัยแรกก็คือค่า pH ในขณะที่ pH มีค่าเพิ่มขึ้น สารคีเลท EDTA จะมีความเสถียร
มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าโมเลกุลก็จะไม่ยอมปล่อยไอออนโลหะออกไปง่ายๆ ทําให้ในห้องปฏิบัติการจะ
พบว่า EDTA จะสร้างโมเลกุลเชิงซ้อนกับไอออนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สารละลายที่มีความ
เป็นด่าง แต่อย่างไรก็ตาม ภายในร่างกายมนุษย์มีกลไกทางธรรมชาติที่จะควบคุมความสมดุลของค่าpH
ไว้อย่างเคร่งครัดทํา ให้เราไม่สามารถทําอะไรได้มากนักกับความเป็นกรดด่างของสภาพแวดล้อมของการ
เกิดปฏิกิริยา
ปัจจัยที่สอง คือความแข็งแรงของพันธะระหว่าง EDTA กับไอออนโลหะชนิดต่างๆ
เนื่ อ งจากไอออนบวกของธาตุ แ ต่ละชนิ ด ก็มี ค วามชอบ (Affinity) ที่จ ะสร้า งโมเลกุ ล เชิ งซ้ อนกั บ
สารคีเลทไม่เท่ากัน ถ้าหากเราลองใส่ไอออนบวกสองชนิดที่ความเข้มข้นเดียวกันลงในสารละลายที่มี
สารคีเลทอยู่ ไอออนบวกของโลหะที่มีค่า affinity สูงกว่าก็จะสามารถเข้ารวมกับสารคีเลทได้มากกว่าโลหะ
ที่มีค่า affinity ต่ํากว่า
ค่า affinity ของไอออนแร่ธาตุต่างๆที่มีต่อสารคีเลทหนึ่ง ๆ นั้นสามารถถูกแสดงในสมการ
ทางคณิตศาสตร์ด้วย ค่าคงที่สมดุล (Ks) ถ้ามีค่ามากก็แสดงถึงค่า affinity ที่สูงขึ้น11
ค่าคงที่สมดุลนั้นคิดจากสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารคีเลทกับไอออน
ของโลหะเพื่อกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนดังที่จะแสดงให้เห็น
MY(n-4)+
Mn+ + Y-4
โดย Mn+ คือไอออนบวกของโลหะ, Y-4 คือ สารคีเลท และ MY(n-4)+ คือ สารประกอบ
เชิงซ้อนที่เกิดจากการคีเลท ค่าคงที่สมดุล (Ks) นั้นมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อน ที่เกิด
จากการคีเลท หารด้วยผลคูณของความเข้มข้นของสารคีเลทกับ ความเข้มข้นของไอออนบวกกในปฏิกิริยา
Ks

=

( MY(n-4)+)
(Mn+)(Y-4)

ปฏิกิริยาที่มีค่าคงที่สมดุลสูงก็จะมีค่า affinity สูงตามไปด้วย ซึ่งก็หมายความว่า คุณจะ
ได้สารประกอบเชิงซ้อนคีเลทจากปฏิกิริยานั้นๆมากขึ้น ค่าคงที่สมดุลนั้นมักนิยมแสดงในรูปแบบของฟังก์ชั่น
ลอกการิทึม หรือ ค่า Log K11
ตารางที่ 1 แสดงค่าคงที่สมดุลของ EDTA กับธาตุที่มีความสําคัญในการทําคีเลชั่นบําบัด โลหะหนัก
เช่น เหล็ก ทองแดง และตะกั่ว จะมีค่า affinity กับสารคีเลทของเราค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 1
ค่าคงที่สมดุล
ไออนบวกของโลหะ
Fe+++
Hg++
Cu++
Pb++
Ni++
Zn++
Cd++

Log K
25.1
21.8
18.8
18.5
18.0
16.5
16.5

ไออนบวกของโลหะ
CO++
Al+++
Fe++
Mn++
Ca++
Mg++

Log K
16.3
16.1
14.3
13.7
10.7
8.7

ขนาดของค่าของ affinity ของธาตุหนึ่งๆและลําดับของค่า affinity ของมันที่มตี ่อ
สารคีเลทใด ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารคีเลทแต่ละตัวที่นํามาพิจารณา สําหรับกรณีของ
EDTA จะพบว่าการรามตัวเข้ากับ โลหะในหมู่ที่ 2 (อัลคาไลน์ เอิร์ท) เช่นแมงกานีสและแคลเซียม จะเกิดขึ้น
ได้น้อย ส่วนโลหะในหมูท่ ี่ 1 (โมโนแวเลนท์ อัลคาไลน์) เช่น โปแทสเซียมและโซเดียม ที่มคี ่า affinity
ต่ําที่สุด
ปัจจัยที่สาม คือ ค่าความเข้มข้นสัมพัทธ์ของโลหะต่างๆ โดยพิจารณาโลหะต่าง ๆ ที่
เรียงกันอยู่ในตารางข้างต้น โลหะที่มแี ม้ความเสถียรมากกว่าแต่มีความเข้มข้นต่ํา สามารถถูกเข้าแทรกแทน
โดยโลหะที่มีคา่ affinity ต่ํากว่า แต่มีความเข้มข้นสูงจะกว่าได้บางส่วนตามกฎอัตราการเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีง่าย ๆ11 ตัวอย่างเช่น แคลเซียม แม้วา่ มันจะอยู่ค่อนข้างต่ําในตารางของเรา แต่ในทางปฏิบัติพบว่ามี
แคลเซี ยมปริ ม าณมากที่ ถู ก ขับ ออกจากร่ า งกาย โดยวิ ธีคีเลชั่นด้ว ย EDTA เนื่อ งจากพลาสมาของเรา
มี แคลเซียมอยูใ่ นความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูง
ปัจจัยที่สี่ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิดปฏิกิริยาคีเลชั่นนี้เป็นตัวที่ทําให้การเกิดปฏิกิริยา
คีเลชั่นในร่างกายมนุษย์นั้นแตกต่างจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ค่าคงที่สมดุลที่ได้แสดงไปก่อน
หน้านี้นั้นเป็นค่าคงที่ของปฏิกิริยาในสภาพแวดล้อมจําลองในห้องปฏิบัติการ ค่าคงทีส่ มดุลเพียงและความ
เข้มข้นเพียงสองอย่างนั้น ไม่เพียงพอที่จะกําหนดพฤติกรรมของ EDTA ที่มีต่อ แร่ธาตุต่าง ๆในร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต เพราะต้องคํานึงถึงพวกลิแกนด์ (ligand) ต่างๆที่เกิดขึ้นในเนือ้ เยื่อด้วย เพราะในร่างกายของเรามี
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ลิแกนด์ที่เกิดตามธรรมชาติอยู่มากมาย ที่คอยมารบกวนการรวมตัวของสารคีเลทกับโลหะเป้าหมายของการ
บําบัด ไอออนโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาส่วนใหญ่นั้นจะยึดค่อนข้างแน่นอยู่กับโปรตีน, เมทัลโลเอนไซม์
(metallo-enzymes), หรือ ทรานสพอร์ทโปรตีน เช่น ทราสเฟอร์รนิ (transferrin) และ เซรูโลพลาสมิน
(ceruloplasmin) ทําให้EDTA ไม่สามารถเข้าไปดึงโลหะเหล่านั้นออกมาได้มากนัก ปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะ
เกิดกับไอออนโลหะที่อยู่อิสระซึ่งถือว่าเป็นปริมาณความเข้มข้นที่น้อยเมือ่ เทียบกับปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ใน
ร่างกายทั้งหมด
B. ปฏิกิริยาทางเภสัชวิทยา
อันเนื่องมาจากปริมาณไอออนแคลเซียมที่มีอยู่มากมายการให้สารละลาย EDTA ทาง
เส้นเลือดอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดภาวะชักเกร็งจากการพร่องแคลเซียม (hypocalcaemia) ซึ่งเกิดจาก
การที่แคลเซียมอิสระจํานวนมากเข้ารวมตัวกับ EDTA เป็น12,13 ในทางตรงกันข้ามหากแพทย์ผรู้ ักษาให้
EDTA เข้ากระแสเลือดอย่างช้าๆ (16.6 mg/นาที หรือน้อยกว่านั้น) โดยทั่วไปจะไม่ทําให้ทําให้แคลเซียม
อิสระในซีรมั ของกระแสเลือดมีความเข้มข้นลดลงมากนัก จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะไฮโปแคลซีเมีย
ได้14 หากผู้ปว่ ยได้รับการฉีด EDTA อาทิตย์ ละหนึง่ ถึงสองครั้งเป็นเวลาหลายอาทิตย์หรือหลายเดือน
ติดต่ อกั น การลดลงเล็ กน้ อยของความเข้ ม ข้น ของแคลเซีย มในกระแสเลื อดนี้ จ ะไปกระตุ้ น การสร้ าง
พาราไทรอยด์ ฮอร์โ มนมากขึ้น15,16 และจะไปดึ ง แคลเซี ย มออกจากผนั งของหลอดเลื อ ดและเนื้ อเยื่ อ
อื่นๆ9 สารประกอบเชิงซ้อน แคลเซียม EDTA นี้ก็จะถูกขับออกจากร่างกายไปพร้อมกับปัสสาวะ โดยในทาง
ทฤษฎี EDTA 3 กรัม หากให้โดยวิธีฉีดเข้ากระแสเลือดโดยตรง สารคีเลท จะสามารถดึงแคลเซียมออกได้
324 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณเพียงสองเท่าของปริมาณที่ร่างกายขับออกในแต่ละวัน และไม่สามารถนํามา
อธิบายผลทางชีวะวิทยาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจาก EDTA ในการใช้ทางคลินิกในมนุษย์
รายละเอี ยดที่สําคั ญ อีก อย่ า งหนึ่ งของการทําการบําบั ด โดย คื อ ผลของไดโซเดีย ม
EDTA ที่มีต่อเมตาบอลิซึมของกระดูก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า EDTA จะไปลดความเข้มข้นของ
ไอออนแคลเซียมที่สามารถแตกตัวได้ที่มีอยู่ในซีรมั ทําให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
พาราไทรอยด์ฮอร์โมน18, 19, 20, 21 ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะทําให้ความเข้มข้นของแคลเซียมในซีรมั กลับมาสู่
ระดับปกติหลังจากหยุดการให้ EDTA ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์นี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของกระดูก
(osteoclastic activity) ในระยะแรกๆ ซึ่งกินเวลา 21 วันโดยประมาณ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น
ร่างกายจะเริ่มมีการสร้างมวลกระดูกเพิ่ม (osteoblastic activity) ที่กินเวลาประมาณ 120 วัน ทําให้ใน
ท้ายที่สุดแล้วร่างกายจะมีการสร้างมวลกระดูก เป็นเวลาสุทธิ 100 วันโดยประมาณหลังจากการบําบัด
ผลลัพธ์ก็คือ การทําคีเลชั่นบําบัดโดยใช้ ไดโซเดียม EDTA ควรจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวล
กระดูกในผู้ป่วย22, 23
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เมื่ อ ใช้ แคลเซียม EDTA ในการบําบั ด จะไม่ พ บการเปลี่ย นแปลงของความเข้ ม ข้น
ของแคลเซียมในซีรัมและไม่มผี ลกระทบใดๆต่อสมดุลแคลเซียม24 เราสามารถใช้สารประกอบเกลือ EDTA
อื่นๆ นอกเหนือจากโซเดียม เช่น แมกนีเซียม EDTA อาจถูกใช้เพื่อขับแร่ธาตุที่ไม่ต้องการและแก้ไขสมดุล
แคลเซียมไปพร้อมๆกัน เกลือเหล่านี้สามารถกําจัดโลหะชนิดอื่นนอกเหนือจากแคลเซียมได้เหมือนกับได
โซเดียม EDTA ทําให้ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการชดเชยแร่ธาตุที่จําเป็นกับกระบวนการทํางานของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย 25, 26
พึ งละลึ ก ไว้ เสมอว่ า การทํางานของ EDTA จะมี เพี ยงแค่ เข้าสร้ า งพั นธะกับ แร่ ธ าตุ
ต่างๆ แต่ผลทีต่ ามมาอื่นๆนั้นมีมาก ทําให้เกิดผลกระทบทางอ้อมของการใช้ EDTA หลายอย่าง ตัวอย่าง
เช่น EDTA จะลดพยาธิสภาพของของอนุมูลอิสระโดยการเข้าจับกับไอออนอิสระของทองแดงและเหล็กซึ่ง
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการทําลายไขมันบนผนังเซลล์ (lipid peroxidation)27, 28, 29, 30
มากไปกว่านั้นยังสามารถลดความสามารถในการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้ชั่วคราว31,32
ทําให้สามารถชะลอการฟอร์มตัวของแอนตีบอดี 33 สามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือด34, 35,36 กระตุ้นการ
ทํางานของ C-AMP37 ลดโลหะที่ถูกออกซิไดซ์ลงให้อยู่ในสถานะที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เอนไซม์ต่างๆกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลต่อกิจกรรมระดับเซลล์ และสรีระ
เคมีระดับเซลล์อีกด้วย อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่สามารถครอบคลุมหรือระบุผลกระทบทางอ้อม
ทั้งหมดของ EDTA
ไดโซเดียม EDTA รูปแบบฉีดที่มีขายในเชิงพานิชคือประมาณ 5.4 milliequivalents
หรือ 114 มิลลิกรัมของโซเดียม ต่อ หนึ่งกรัมของ EDTA โดยใช้ NaOH ทําการปรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง
6.5 -7.5

ส่วนที่ 4 การดูดซึมและการเผาผลาญ ของ EDTA
โมเลกุลของไดโซเดียม EDTA นั้นไม่สามารถถูกเผาผลาญได้ในร่างกาย และไม่ถูกดูดซึม
กลับที่หลอดไตฝอย (Renal tubules) ดังนั้นโมเลกุลดังกล่าวจึงสามารถถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะได้
อย่างรวดเร็ว โดยมันจะหนีบไอออนของโลหะหนักติดออกมาด้วย โมเลกุลของ EDTA จะไม่ทําอันตรายใดๆ
กับร่างกาย
ในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทํางานของไตที่ปกติ ครึ่งชีวิตของ EDTA ที่ให้ผ่านหลอดเลือดดําจะ
อยู่ที่ประมาณ 45 นาที ดังนั้นในภาวะปกติ ร่างกายจะสามารถขับสารนี้ออกมาได้มากกว่า90 เปอร์เซ็นต์38
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยมีสภาวะการทํางานของไตที่ผิดปกติ อัตราการขับสาร EDTA จะช้ากว่ามาก
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เนื่องจากผลของอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration rate, GFR) ที่ลดต่ําลง โมเลกุลของ
สารประกอบเชิงซ้อน EDTA จะดูดไอออนของแคลเซียม (Ca++) ที่อยู่ในเลือดและของเหลวภายในร่างกาย
และถูกขับออกจากร่างกายพร้อมสารคีเลทในรูปแบบทรงแปดหน้า (Octahedron)
ระบบทางเดินอาหารจะดูดซึม EDTA ที่ให้ทางปากได้ เพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ ของ
ปริมาณทั้งหมด ปริมาณการดูดซึมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่มีอยู่ขณะนั้น
โดยที่เหลือจะออกมาพร้อมอุจาระ ดังนั้นวิธีการให้ยาทางปากนั้นจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาก
เมื่อเทียบกับการให้ยาในปริมาณเดียวกันทางหลอดเลือดดํา40
39

EDTA ที่ให้ทางปากจะสร้างพันธะกับเกลือแร่ที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปและ
อาจจะลดความสามารถในการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอาจส่งผลให้เกิดภาวะ
โภชนาการบกพร่องในผู้ป่วยได้ และในบางกรณีอาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษติดรวมไปกับ EDTA จํานวน 5
เปอร์เซ็นต์ที่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับเจตนาของการทําคีเลชั่นบําบัดด้วยซ้ําไป
มี EDTA ในปริ ม าณน้ อ ยมากที่ ถู ก ดู ด ซึ ม ผ่ า นทางผิ ว หนั ง และหลั ง จากเข้ า สู่
กระแสเลือด ไม่ว่าจะเข้าสู่กระแสเลือดผ่านการกินหรือฉีด จากการศึกษา แทบจะไม่พบ EDTA ในน้ําไขสัน
หลังของผู้ป่วยเลย 41
EDTA ไม่ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะให้ โ ดยการฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อ เนื่ อ งจากจะทํา ให้ เ กิ ด
ความเสียหายของกล้ามเนื้อและก่อให้เกิดความเจ็บปวดในบริเวณที่ทําการฉีดยา อย่างไรก็ตามไม่พบความ
เสียหายของกล้ามเนื้อเมื่อใช้แคลเซียม ไดโซเดียม EDTA แต่ก็ยังคงก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ ดังนั้น
จึงสามารถใช้แคลเซียม ไดโซเดียม EDTA หากจําเป็นโดยมักจะให้ร่วมกับยาโพรเคอีน (Procaine)
เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
ดั งนั้นวิ ธี การให้ ยาที่มี ประสิ ท ธิภาพสู งสุ ด และให้ ป ระโยชน์ใ นการรั ก ษามากที่สุด คือ
การให้โดยตรงผ่านทางเส้นเลือดแต่ก็มีข้อควรระวังหลายอย่างในการห้าโดยวิธีนี้ และหลังจากที่ตัวยาได้เข้า
สู่กระแสเลือดไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆ พบว่า EDTA จะเคลื่อนที่ผ่านเนือ้ เยื่อไปพร้อมกับของเหลวภายนอก
เซลล์ โดยไม่มกี ารดูดซึมเข้าสู่ภายในเซลล์
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ส่วนที่ 5 หลักการเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA
ผู้ ป่วยส่ ว นใหญ่ ที่ เข้ารั บ การทําคี เ ลชั่นบําบั ดด้ วย แมกนีเซียม ไดโซเดียม EDTA นั้น
ล้วนมีสภาวะของโรคหลอดเลือดแดงตีบ (Atherosclerosis) ขั้นรุนแรง42,43,44,45 พร้อมทั้งแสดงอาการ
หลอดเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ (Cerebral vascular insufficiency)46,47,48 โรคหลอดเลือดหัวใจหรือ
หลอดเลือดส่วนปลายตีบ(Coronary artery or peripheral artery disease)48, 49, 50, 51, 52
ขอแนะนําว่า หากเป็ น ไปได้ ให้ แ พทย์ผู้ต รวจทํา การประเมิน สภาวะของโรคโดยอาจ
ใช้เครื่องมือตรวจวินิจฉัยแบบ non-invasive ที่เหมาะสม เพื่อหาเส้นแบ่งในการประเมินการตอบสนองที่
เหมาะสมของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นต่อการรักษาบําบัด ได้มีการบันทึกประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ EDTA ใน
การรักษาสภาวะของโรคหลอดเลือดแดงตีบหรืออุดตัน (Atherosclerotic occlusive arterial disease)ไว้
เป็ น อย่ า งดี และแม้ ว่ า การศึ ก ษาแบบปกปิ ด สองด้ า น (ที่ แ พทย์ แ ละผู้ ป่ ว ยไม่ ท ราบชนิ ด ของยาที่ ใ ช้
, double-blind control study) ยังไม่มกี ารทําในเชิงกว้าง แต่ก็พบว่าประโยชน์ของ EDTA นั้น ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามากพอๆกับการผ่าตัดบายพาส หรือศัลยกรรมตกแต่งหลอดเลือด (angioplasty)53
แม้ ว่าข้ อมูล ที่ ตีพิม พ์ยั งไม่ส ามารถนํามายืนยัน ได้ แ น่ น อน แต่ผู้ป่ว ยที่ เป็ น โรคผิ วหนัง
หนา (Scleroderma หรือ systemic sclerosis) ก็สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ EDTA ในรูปแบบฉีด
เข้าหลอดเลือด เนื่องจากประสบการณ์ทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าการทําคีเลชั่นบําบัดนั้นให้ประสิทธิภาพ
สูงกว่าวิธีการรักษารูปแบบอื่นๆ54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วไปจะแสดงการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากการเข้ารับการทําคีเลชั่น
บําบัดด้วย EDTA เพราะว่าโรคแทรกซ้อนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานนั้นมักจะเชื่อมโยงกับ
สภาวะการทํางานของหลอดเลือดที่บกพร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือดฝอยซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยวิธีการรักษาแบบอื่น บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยสามารถลดปริมาณหรือความจําเป็นที่จะต้องใช้อินซูลิน หรือยา
รับประทานที่เกี่ยวของกับสภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเพื่อควบคุมปริมาณกลูโคส65
การสะสมหินปูนที่ผิดปกติในเนื้อเยื่ออ่อน (Calcinosis Universalis) พบได้น้อยแต่
มีอันตรายอย่างสูงต่อคนไข้ มีผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าสารคีเลทสามารถให้ผลในเชิงบวกในการ
รักษาโรคที่เกิดจากการสะสมของแคลเซียมเหล่านี้59, 64, 66, 67 ขณะทีแ่ พทย์ท่านอื่น ๆ ไม่พบว่าการรักษา
ด้วย EDTA จะช่วยให้อาการดีขึ้นแต่อย่างใด โดยปริมาณของ EDTA ทีใ่ ช้นั้นน้อยมาก68
บ่อยครั้งที่ อาการของผู้ ป่ว ย อั ล ไซเมอร์ จะดีขึ้ นหรื อ ชะลอความเสีย หายลงหลังจาก
เข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัด ด้วย EDTA หรือ ดีเฟอรอกซามีน (deferoxamine) 69

23

แม้จะยังไม่มีการศึกษาทางคลินิก แต่มีรายงานประปรายว่า EDTA มีส่วนช่วยรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับเนื้อเยื่อคอลลาเจน (Collagen vascular disease) - โรคไขข้ออักเสบรูมาตอย
(Rheumatiod Arthritis)70 และ multiple sclerosis71 เมื่อไม่มีการรักษาด้วยวิธีใดให้ความหวังได้
แพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงการอ้างประโยชน์จากการใช้ EDTA ในการรักษาอาการของพวกเขา และ
ผู้ป่วยบางครั้งจะถูกรักษาด้วยการทําคีเลชั่นบําบัด ด้วย EDTA สารประกอบ EDTA นั้นมีความเป็นพิษน้อย
กว่า d-penicillamine ซึ่งเป็นสารคีเลททีใ่ ช้บําบัดโรคไขข้ออักเสบรูมาตอย และรักษาพิษจากตะกั่ว
หลังจากเข้ารับการบําบัดด้วย EDTA พบว่า มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นของผู้ป่วยที่มีโรคที่
เกิดความบกพร่องของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด (Porphyria) มีการขับสังกะสีและทองแดงออกมา ทําให้การ
ควบคุมระดับของโลหะทั้งสองเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้ป่วยนี้
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากระบบ metallo-enzyme ของผู้ป่วยกลับสู่สภาวะปกติ72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
ในเอกสารกํากับยายังระบุถึงการใช้ ไดโซเดียม EDTA ในการรักษาผลข้างเคียงจาก
ยากระตุ้นหัวใจ (digitalis toxicity)79, 80, 81 และ ไฮเปอร์แคลซิเมีย (hypercalcimia)13, 24 ส่วนแคลเซียม
ไดโซเดียม ETDA ให้ใช้รักษาพิษจากตะกั่ว (lead intoxication)82 (หมายเหตุ : ห้ามใช้ EDTA รักษาภาวะ
สมองทํางานผิดปกติจากตะกั่วเฉียบพลันหรือ acute lead encephalopathyเนื่องจากมันจะไปเพิ่มระดับ
ของตะกั่วในสมองหากคนไข้ได้รับมากกว่า 80 mcg/Dl.)83
บ่ อ ยครั้ ง ที่ ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพดี ทั่ ว ไปจะขอเข้ า รั บ การทํา คี เ ลชั่ น บํา บั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคที่ มี
ความสัมพันธ์กับความชราก่อนที่จะเริ่มแสดงอาการ การให้การรักษาในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ผิดแต่ประการ
ใด ให้ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของเวชศาสตร์ป้องกันจํานวนและชนิดของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการควร
จะถูกปรับตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงข้อดีข้อเสียที่ผปู้ ่วยจะได้รับอยู่เสมอ

ส่วนที่ 6 ข้อห้าม ความเป็นพิษ ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
A. ข้อห้าม (Contraindication)
ห้ามใช้การทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA กับผู้ป่วยที่อาการแพ้รุนแรงและควบคุมไม่ได้
ต่อ EDTA หรือมีอาการ สมองผิดปกติจากตะกั่วเฉียบพลัน (Acute lead encephalopathy)68 นอกจาก
ในกรณีพบยากที่กล่าวมาแล้วการใช้ EDTA นั้นไม่ได้มขี ้อห้ามที่เด็ดขาดอื่นใด ข้อห้ามนี้รวมไปถึงผู้ป่วยที่
ต้องทําการฟอกไตไม่ควรทําคีเลชั่นบําบัด แม้ว่าจะสามารถทําได้หากอาการไม่กําเริบก็ตาม84 ในกรณีอื่นๆ
นั้นจะขึ้นอยู่กับการชั่งน้ําหนักระหว่าง ความรุนแรงของโรคที่กําลังรักษา กับความเสี่ยงของผลข้างเคียงจาก
การใช้ EDTA
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B. ความเป็นพิษ
รายงานความเป็นพิษของ EDTA นั้นมีย้อนหลังไปถึงตั้งแต่ การเริ่มนํา EDTA ไปใช้
ในการรักษาพิษจากตะกั่ว รายงานในระยะแรกๆพบความระคายเคืองต่อไต (Renal irritation) พบรอยโรค
ในเยื่อเมือก พบกลูโคสในปัสสาวะ และ พบการขาดแคลนแร่ธาตุสารอาหารรอง (trace elements)14, 26, 85, 86
ผู้ป่วยจํานวนน้อยมากจะพบอาการจับไข้หลังจากให้ EDTA เป็นเวลา 4 ถึง 8 ชั่วโมง โดยจะเริ่มมีอาการไม่
สบายตัว อ่อนเพลีย และกระหายน้ํา ตามด้วยอาการเป็นไข้และหนาวสั่นเฉียบพลัน หลังจากนั้นจะตามด้วย
อาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง (Myalgia) ปวดศีรษะส่วนหน้า (Frontal headache) เบื่ออาหาร
(Anorexia) คลื่นไส้อาเจียน และปัสสาวะบ่อยขึ้น38 ความเป็นพิษอื่นๆอาจจะรวมถึงปฏิกิริยาที่เหมือนกับ
ปฏิกิริยาฮิสตามีน เช่น การจาม มีน้ํามูก และน้ําตา ปฏิกิริยาที่พบขึ้นไม่บ่อยเหล่านี้มกั จะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ EDTA เกินขนาดและใช้บ่อยเกินไป พื้นฐานทางสรีระวิทยาของปฏิกิริยาเหล่านี้ยังไม่แน่ชัด อาจจะ
เกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อยหากดําเนินการรักษาตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ในช่วงต้นนั้นจะให้ยาขนาดมากกว่าปัจจุบันมาก ซึ่งในปัจจุบันจะให้ในปริมาณ 50
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เวลาในการฉีดนั้นสั้นกว่าและความถี่ก็มากกว่าปัจจุบัน86
มี ร ายงานตี พิ ม พ์ ถึ ง อั น ตรายแก่ ชี วิ ต ในช่ ว งแรก 87,88,8,90 ซึ่ ง ก็ เ ป็ น หลั ก ฐานยืนยัน
ว่าการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA นั้นอันตราย91 อย่าไรก็ตาม อันตรายแก่ชีวิตสามารถป้องกันได้หากมีการ
ใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากEDTA มีค่า LD50 มากกว่า 10 ถึง 20 เท่าของขนาดที่ใช้ปัจจุบัน

25

ความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น
15. ความเป็นพิษต่อไต (Nephrotoxicity)
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการใช้ยาในปริมาณมากและความถีส่ ูง
นั้นมีความคล้ายคลึงกับการเกิดช่องว่างในเซลล์จากซูโครส (Sucrose Vacuolization)93,94 1970, แม้ว่า
การใช้EDTA ในปริมาณมากและเร็วเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อไตได้38 แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทําคีเลชั่น
บําบัดด้วย EDTA ในขนาดและความถี่ที่เหมาะสมจะ ไม่เป็นอันตรายต่อไต99,100 หากมีสัญญาณบ่งชี้ความ
ผิดปกติของไต (ความผิดปกติจากการใช้เกินขนาด เช่น มากหรือน้อยเกินไป (Polyuria หรือ oliguria)
ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) หรือพบโปรตีนในปัสสาวะ(Proteinuria) โดยปกติสิ่งเหล่านี้จะหายไปเอง
ในเวลาไม่กี่วันหลังจากหยุดให้ EDTA
ถึงกระนั้นก็ตาม แพทย์ต้องทําการประเมินการทํางานของไตอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนหาร
ให้ EDTA และการหาค่าการทํางานของไต (Creatinine clearance) จากการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
และ/หรือหาจากการคํานวณ ซีรัมครีอะทินนี (Serum creatinine)101 (สูตรคํานวณอยู่ในภาคผนวกที่ 2)
และควรจะมีการตรวจวิเคราะห์ผลปัสสาวะระหว่างทําการบําบัดด้วย ปริมาณของ EDTA ที่จะให้ผู้ป่วยนั้น
ควรจะขึ้นอยู่กับผลค่าการตรวจการทํางานของไตที่ได้จากการวัดข้างต้น
หากผู้ป่วยมีค่าซีรั่มอะทินีนปกติก่อนการบําบัด และค่าดังกล่าวสูงจนผิดปกติในระหว่าง
การทําการให้ EDTA หรือหากผู้ป่วยมีค่าซีรัมอะทินีนผิดปกติแต่อยู่ในเกณฑ์ต่ําและค่าดังกล่าวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องขณะทําการบําบัด แพทย์ควรจะยุติการให้ EDTA ชั่วคราวเพื่อให้ไตของผู้ป่วยได้ฟื้นเป็นปกติหรือ
กลับสู่ค่าเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ ส่วนการตรวจพบโปรตีนเล็กน้อยในปัสสาวะอาจ
เกิดขึ้นได้เป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากเริ่มให้ EDTA ในระหว่างการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA โดยปกติแล้ว
การทํางานของไตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าก่อนการบําบัด100, 102, 103
ยาที่ใช้รักษากลุ่มอาการความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดหัวใจทั่วไปนั้นก็มผี ลให้
การทํางานของไตลดลง เช่น ยาในกลุ่ม NSAIDS และ Methyldopa ส่วนยา Captopril และ ACE
inhibitor อื่นๆ ก็เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกัน ยาพวกนี้ถูกระบุให้ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคจอตาและโรคไตจาก
ภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 (Type I insulin-dependent diabetes) แต่ยาเหล่านี้สามารถเพิ่ม BUN และ
Creatinine ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นหากผู้ป่วยใช้ยาอื่นๆที่มีผลลบต่อการทํางานของไต
ถ้าเป็นไปได้ให้เปลี่ยนไปใช้ยาที่ปลอดภัยต่อไตมากขึ้น (PDR)
ในบรรดากรณีศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพิษรุนแรงต่อไตนั้น เกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับ
EDTA โดยไม่ได้คํานึงถึงความบกพร่องของไตที่ดําเนินอยู่ก่อนหน้านั้น86 เมื่อมีการตรวจสอบที่เหมาะสม
และผู้รักษาปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวัง ที่ระบุในคู่มือนี้โอกาสที่จะเกิดภาวะไตเสื่อมถาวรนั้นมีน้อยกว่า
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หนึ่งในสามหมืน่ แม้กับในผู้ปว่ ยที่อ่อนแอหรือชราที่มีภาวะบกพร่องของไตอยู่ก็ตาม โดยความเสี่ยงในผู้ป่วย
ที่มีภาวะไตปกติแทบจะเป็นศูนย์104
มีรายงานว่าสารตะกั่วเป็นปริมาณมากในร่างกายผู้ป่วยจะเพิ่มความเป็นพิษของ EDTA ที่
มีต่อไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการรักษาระยะแรก เหตุผลคือ แม้ว่า EDTA จะจับตะกั่วได้เป็นอย่างดีแต่
อาจจะมีการแยกตัวของตะกั่วออกมาขณะที่มันกําลังเคลือ่ นตัวผ่านไต105, 106, 107, 108 ตะกั่วนั้นเป็นที่ทราบดี
ว่าเป็นพิษต่อไต และผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีตะกั่วสะสมในร่างกายปริมาณมากควรจะทําการวัดซีรัมครีอะทินีน
ก่อนการให้ EDTA แต่ละครัง้
มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลดระดับของตะกั่ว ในร่างกายโดยไม่เกิดพิษต่อไตได้หากลด
ความถี่และปริมาณของ EDTA และในการให้ยาในเวลาที่มากขึ้น มากไปกว่านั้นหากสามารถทําให้ปสั สาวะ
เป็นด่างได้จะช่วยลดการแยกตัวของตะกั่วออกจากสารประกอบเชิงซ้อน EDTA ระหว่างที่มันเคลื่อนตัวผ่าน
หลอดไต (หมายเหตุ: ไม่แนะนําให้ใช้ EDTA เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะสมองผิดปกติจากพิษตะกั่ว, lead
induced encephalopathy) 83
16. ภาวะไฮโปแคลซิเมีย
เนื่องจากมีค่า affinity ต่อแคลเซียมทีส่ ูง แมกนีเซียมไดโซเดียม EDTA (MgNa2EDTA)
หรือ ไดโซเดียม EDTA (Na2EDTA) อาจก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมต่ําชั่วคราว (Transient hypocalcimia)
ในสัตว์และมนุษย์13, 109 สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากใช้ แคลเซียมไดโซเดียม EDTA (CaNa2EDTA)
ผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปแคลซีเมียรุนแรง จะเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อ เสียงแหบพร่า เห็นภาพ
ซ้อน ชัก เหน็บชา Trousseau’s sign และ/หรือ Chvostek’s sign และที่พบได้ไม่บ่อยคือการชักเกร็ง11, 14, 38
แมกนีเซียมไดโซเดียม EDTA หรือ ไดโซเดียม EDTA จะทําให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการ
เป็นลมหมดสติมีความไวต่อการเป็นลมมากขึ้น เพราะว่าการลดลงชั่วคราวของระดับแคลเซียมในน้ําเลือดจะ
ไปลด Threshold ของคนไข้ (หากเป็นการหมดสติครั้งแรก ให้แพทย์ทําการตรวจวินิจฉัยทางประสาทวิทยา
เพื่อหาสาเหตุที่แน่นอนของการหมดสติ เช่น เนื้องอกในสมอง)
ผู้ป่วยไม่น่าจะเกิดภาวะไฮโปแคลซีเมีย หากใช้อัตราการให้ยาที่ 16.6 มิลลิกรัมต่อนาที
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ในปริมาณรวมที่ได้จากการคํานวณ) ยกเว้นในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะ
ไฮโปพาราไทรอยด์ (Hypoparathyroidism) อาการทางคลินิกของโปแคลซิเมียสามารถถูกแก้ไขได้โดยการ
ให้แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate) (หมายเหตุ: ไม่จําเป็นต้องให้เว้นไว้เสียแต่ว่ามีภาวะ
ไฮโปพาราไทรอยด์แฝง เช่น ผู้ป่วยที่เพิ่งรับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์)
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ผู้ป่วยที่มีความไวผิดปกติต่อ EDTA จําเป็นต้องมีการตรวจเช็คภาวะไฮโปพาราไทรอยด์
(ในความเป็นจริงแล้ว เป็นทีร่ ู้กันว่า การให้ ไดโซเดียม EDTA ทางเส้นเลือดนั้นเป็นวิธีการตรวจสอบภาวะ
ไฮโปพาราไทรอยด์วิธีหนึ่ง)19,20 ส่วนการใช้แมกนีเซียมไดโซเดียม EDTA จะช่วยลดผลข้างเคียงของภาวะ
ไฮโปพาราไทรอยด์และเพิ่มความทนของคนไข้ต่อฤทธิ์ยาได้
17. การแพ้ยา
มีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้ป่วยที่แพ้ EDTA โดยตรง อาการแพ้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิด
จากส่วนประกอบอื่นที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาในสารละลาย หรือเกิดจากสารกันเสียเพื่อรักษาสภาพส่วนประกอบ
นั้นๆ แม้กระนัน้ ก็ตามการแพ้ก็พบได้ไม่บ่อยนักและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปกติแล้วตัว EDTA
เองนั้นไม่มีสารกันเสีย ฉลากยาที่แนบมาน่าจะมีการระบุถึงชนิดของสารกันเสียที่เพิ่มเข้ามาในสารละลายอยู่
แล้ว ดังนั้นหากองค์ประกอบใดก่อให้เกิดอาการแพ้ แพทย์อาจจะต้องหาส่วนประกอบนั้นโดยที่ปราศจาก
สารเติมแต่ง หรือไม่ก็อาจจําเป็นตัดองค์ประกอบนั้นออกจากสูตรยา
ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ ของสู ต รยาที่ อ าจกระตุ้ น อาการแพ้ น้ั น รวมไปถึ ง ลิ โ ดเคอี น
หรื อโพรเคอีน ส่วนไทอามีนนั้นหากให้ผ่านกระแสเลือดโดยตรงอาจจะเป็นสาเหตุของอาการช็อกจากการ
แพ้ได้
ปฏิกิริยาแพ้เหล่านี้สามารถป้องกันได้ในการบําบัดครั้งต่อไปโดยการเปลี่ยนส่วนผสมที่ใช้
เช่น เปลี่ยนจากโพรเคอีน ไปเป็นลิโดเคอีน หรือโดยการงดให้วิตามินที่ละลายน้ําได้ซึ่งมักจะมีสารกันเสีย
เป็นส่วนประกอบ
เนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่จะสั่งให้ผู้ป่วยเข้าโปรแกรมการให้วิตามิน และอาหารเสริม
เพิ่มเติมทั้งระหว่างและหลังการเข้ารับการบําบัด จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการให้สารอาหารดังกล่าว
ทางสายน้ําเกลือพร้อมกับการบําบัด แต่ไม่ใช่ข้อห้ามเพราะบางครั้งก็อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย เช่นใน
กรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติในการดูดซึมสารอาหารหรือมีเหตุที่ไม่อาจให้ทางปากได้
องค์ประกอบหลายอย่างสําหรับการทําการบําบัด (แม้ไม่ใช่ทั้งหมด)จะมักจะสามารถหา
แบบที่ปราศจากสารกันเสียได้ ยาสําหรับฉีดที่ปราศจากสารกันเสียนั้นหากเปิดใช้แล้วห้ามเก็บไว้นาน ให้ทงิ้
ส่วนที่เหลือไปหากใช้ไม่หมดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียในภาชนะที่เปิดแล้ว
หากไม่ ส ามารถหาสาเหตุ ข องอาการแพ้ ไ ด้ สารน้าํ ที่ ผ สมนั้ น ควรจะประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบที่น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นที่จะยังคงให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สารละลาย
น้ําเกลือมาตรฐานหรือสารละลายเด็กซ์โตรส 5% เพิ่มเติมด้วย แมกนีเซียม Na2EDTA บัฟเฟอร์ด้วย
โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อปรับค่า pH สารละลายที่ได้นจี้ ะปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้หากสามารถหา
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องค์ ป ระกอบที่ ก ล่ า วมาโดยปราศจากสารกั น เสี ย ได้ ส่ ว นองค์ ป ระกอบอื่ น แม้ จ ะมี ป ระโยชน์ แ ต่ ก็ ไ ม่
จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดหากผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อฤทธิ์ยาได้
การใช้แมกนีเซียม และการบัฟเฟอร์ด้วยไบคาร์บอเนตจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ตําแหน่ง
ให้น้ําเกลือ ทําให้สามารถลดความจําเป็นที่จะต้องให้ยาระงับความรู้สึก เช่น ลิโดเคอีน
18. การอักเสบของหลอดเลือดดํา (Thrombophlebitis)
ความระคายเคืองที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ ที่เกิดขึน้ ที่ตําแหน่งการให้ยาอาจจะสามารถก่อให้เกิด
การอักเสบของหลอดเลือดดําแบบตื้นๆได้93 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อยนี้สามารถถูกจํากัดได้โดยการให้
เฮพาริน (Heparin) ในปริมาณ 1000 ถึง 5000 หน่วยในระหว่างการให้สารละลายสําหรับการบําบัด ตัวยา
ปริมาณน้อยขนาดนั้นทําให้ยามีผลเฉพาะทีโ่ ดยไม่ไปส่งผลกระทบกับกลไกการแข็งตัวของเลือดตามปกติของ
ร่างกาย
การบัฟเฟอร์สารน้ําให้มีค่าเหมาะสมด้วยไบคาร์บอเนตนั้น สามารถช่วยลดความเจ็บปวด
และลดการอักเสบที่จุดให้ยา ความเจ็บปวดและการอักเสบของหลอดเลือดดําสามารถลดลงได้หากใช้เส้น
เลือดดําที่ใหญ่ขึ้น (ทําให้ตัวยาถูกเจือจางได้ไวขึ้น) หรือ ให้ยาในอัตราที่ช้าลง
หากการอักเสบของหลอดเลือดดํานั้นไม่รุนแรง การใช้ความร้อนเฉพาะที่ก็อาจช่วย
บรรเทาอาการได้ ส่วนยาบรรเทาปวดและยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ หรือสารต้านการอักเสบตาม
ธรรมชาติ เช่น เอ็นไซม์ย่อยโปรตีน หรือการรักษาแบบ โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathic remedy) หากสงสัย
ว่ามีการก่อตัวของลิ่มเลือดลึกเข้าไปในเส้นเลือดดํา อาจจําเป็นต้องทําการให้ยาสลายลิ่มเลือดกับผู้ป่วย
เหตุการณ์น้ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ผู้ป่วยก็ควรจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ตรวจ
พบหากภาวะลิ่มเลือดมีการลุกลามเข้าสู่ระบบเส้นเลือดดําของผู้ป่วย
เนื่องจากมีความเป็นไปได้อยู่บ้างที่จะเกิดภาวการณ์อักเสบของหลอดเลือดดํานี้เอง จึงไม่
ควรที่จะให้สารลาย ESTA ผ่านทางเส้นเลือดดําที่ต้นขาหากมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามหากไม่
สามารถใช้ช่องทางอื่นได้ ให้ถือว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเล็กน้อยมากเมือ่ เทียบกับ ประโยชน์จาการบําบัด
ด้วย EDTA
19. ภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure)
สําหรับผู้ป่วยทีม่ ีข้อจํากัดเนื่องจากหัวใจไม่แข็งแรง ควรจะได้รับการประเมินโดยแพทย์
ก่ อ นเข้ ารั บ การบําบั ดในแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ หาของเหลวที่ คั่งอยู่ใ นร่ างกาย ยาขั บปั ส สาวะ (Diuretics)
สามารถทํางานได้เป็นปกติระหว่างการบําบัดด้วย EDTA แม้อาจจําเป็นต้องเพิ่มขนาดของยาบ้างในบางครั้ง
จากการซักประวัติก่อนทําการรักษา แพทย์ควรทราบหากผู้ป่วยกําลังใช้ยาขับปัสสาวะอยู่และทําให้แน่ใจว่า
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ผู้ป่วยรับประทานยาก่อนทําการบําบัด หากผู้ป่วยลืมรับประทานยาก่อนเข้ารับการบําบัดให้แพทย์ให้
ยาขับปัสสาวะกับผู้ป่วยก่อนกับการให้การบําบัดด้วย EDTA
สารน้ําที่ให้กับผู้ป่วยในกรณีนี้ควรจะมีปริมาณโซเดียมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การให้
สารน้ํากลูโคส หรือน้ํากลั่นผสมกับตัวทําละลายที่มีโซเดียมต่ําเพื่อปรับให้เป็น iso-osmolar นั้น ดีกว่า สาร
น้ํา Ringer’s lactate น้ําเกลือ หรือสารน้าํ อื่นๆที่มีโซเดียม (วิตามินซีสําหรับฉีดมีปริมาณโซเดียมอยู่ 11%
โดยนําหนัก)110
ลําพังการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเหลวตกค้างในร่างกายนั้นก็ทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่
ลงได้แล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับโซเดียมแต่อย่างใด สําหรับในผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายต้องระมัดระวัง การให้สารน้ําช้า
ลงเป็น 4-6 ชั่วโมงและลดปริมาณสารละลายพาหะลงเหลือ 250 มิลลิลิตร อาจจะเป็นทางเลือกที่จําเป็น
สําหรับผู้ป่วยทีล่ ่อแหลม
มันจะเป็นการปลอดภัยกว่าสําหรับผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจล้มเหลวหากเริ่มการ
บําบัดด้วย EDTA เพียงหนึ่งในสี่ของค่าที่คํานวณไว้ ผสมลงในสารละลาย 250 มิลลิลิตร แล้วจึงค่อยๆเพิ่ม
ขนาดยาและปริมาณของเหลวเมื่อผู้ป่วยเริ่มทนฤทธิ์ยาได้
ยังพบรายงานการเกิดภาวะน้ําท่วมปอดเฉียบพลันระหว่างการให้สารน้ํา EDTA ในผูป้ ่วย
ที่มีอาการผิดปกติรุนแรงเกี่ยวกับหัวใจแม้ว่าจะปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ได้เสนอไว้ ลําพังตัว EDTA เองนั้น
สามารถก่อให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวทีค่ วบคุมได้ (marginally controlled congestive heart failure)
ในผู้ป่วยบางรายระหว่างการให้สารน้ําแม้จะไม่มียากระตุ้นหัวใจ ผู้ป่วยที่มีน้ําหนักเพิ่มเนื่องจากมีของเหลว
ค้างในร่างกายที่เกิดขึ้นในระหว่างการบําบัดควรจะได้รับยาขับปัสสาวะทางเส้นหรือทางปากก่อนรับสารน้ํา
และแพทย์ควรจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากการลดลงของแคลเซียมในน้ําเลือด ทําให้ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ
ลดลง ทําให้ภาวะไฮโปแคลซิเมียที่เกิดขึ้นชั่วคราวจากการให้สารน้ํา EDTA ไปกระตุ้นภาวะหัวใจล้มเหลวได้
แม้จะผ่านไป 12-24 ชั่วโมงหลังการบําบัด EDTA ลดประสิทธิภาพของยกกระตุ้นหัวใจโดยการลดแคลเซียม
ในน้ําเลือด79, 80 แพทย์ติดตามผลผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
20. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา(Hypoglycemia)
การลดลงของระดับกลูโคสในเลือดนั้นมีสาเหตุหลายประการ10,111 EDTA จะไปรวมตัว
กับสังกะสีซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งสารอินซูลินของตับอ่อน26,113 สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสังกะสีและ
อินซูลินจะไปชะลอการดูดซึมของอินซูลินแบบฉีดบางยี่ห้อ แต่ปัจจุบันปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับอินซูลินที่
คิดออกมาใหม่ ๆ เช่น ฮูมูลิน (Humulin) NPH และเลนเต้ (Lente)
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ท่อไตต้องการสังกะสีในการดึงกลูโคสกลับสู่ร่างกาย มีรายงานว่า EDTA ได้กระตุ้นให้เกิด
ภาวะกลูโคสในเลือดต่ําในผู้ป่วยที่ใช้ อินซูลิน ชนิด โปรตามีน-สังกะสี แบบเก่า ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้อง
เฝ้าดูระดับของกลูโคสในเลือดอย่างระมัดระวังขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานที่กําลังใช้ อินซูลินทําการบําบัดด้วย
EDTA เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีความต้องการอินซูลินลดลงเมื่อการบําบัดดําเนินไป114
นอกจากนั้ น ไฮโปไกลซี เ มียยั ง อาจสามารถถูก มองได้ว่ าเป็น ผลจากการเกิ ด ภาวะ
ไฮโปแคลสิเมีย ความบกพร่องของต่อมหมวกไตอาจเกิดขึ้นได้แม้ไม่แสดงอาการ แพทย์จําเป็นต้อง
ให้คอร์ติซอล (Cortisol) ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรักษาระดับของกลูโคสผ่านการการกระตุ้น กลูคากอน
(Glucagon) และ กลูโคนีโอเจเนสิส (Gluconeogenesis)ในตับ
115

ปฏิกิริยาไฮโปแคลซิเมีย นั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่
เพียงพอในก่อนและระหว่างการบําบัด พร้อมๆไปกับการควบคุมการใช้อินซูลนิ อย่างระมัดระวังในผู้ป่วย
เบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานโดยมากจะได้รับประโยชน์จาก EDTA ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรจะมาหมดกําลังใจกับข้อ
ควรระวังต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เพราะเมื่อการบําบัดดําเนินไป การควบคุมเบาหวานจะสามารถทําได้ง่าย
ขึ้นเพราะระดับน้ําตาลมีการแกว่งตัวแคบลง และมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากภาวะน้ําตาลมาก
หรือน้อยเกินไป ผู้ป่วยเบาหวานควรจะให้ความสําคัญกับการตรวจวัดระดับน้ําตาลบ่อยๆและทําการปรับ
ปริมาณอินซูลนิ ที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกัน
ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการบอกให้รับประทานอาหารเต็มมื้อก่อนเข้ารับการบําบัด ผู้ป่วย
ที่ไวต่อการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําควรจะนําผลไม้ หรือน้ําผลไม้ติดตัวไว้เผื่อจําเป็นต้องรับประทานหาก
เกิดอาการ สถานที่ให้บริการคีเลชั่นควรมีสารละลายกลูโคส 50% สําหรับให้ทางเส้นเลือดเตรียมพร้อมไว้
ด้วย
ผู้ป่วยที่มีครอบครัวมีประวัติของการเป็นเบาหวานควรได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษระหว่าง
การทําคีเลชั่น เนื่องจากมีโอกาสที่ EDTA จะไปปลดปล่อยภาวะเบาหวานที่แฝงอยู่ได้
21. ผลกระทบต่อฮอร์โมน
EDTA มีผลต่อระดับฮอร์โมนหลายตัวในกระแสเลือดทั้งในทางตรงและทางอ้อม ผลทาง
ตรงของ EDTA คือ การลดระดับของแคลเซียมที่ถกู ไอออไนซ์ ได้ในซีรัมจะไปกระตุ้นต่อมพาราไทรอยด์ให้
หลั่ง พาราไทรอยด์ฮอร์โมน ทําให้ระดับของฮฮร์โมนสูงขึ้นสองถึงสามเท่าของระดับเดิม22, 109, 116
ในภาวะไฮเปอร์พาราไทรอยด์ขั้นต้นนี้ (Primary hyperparathyroidism) มีการกล่าว
อ้างเกินจริงว่า EDTA ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับของ resting PTH จนเกินค่าปกติ ในผู้ป่วยที่ยัง
ไม่แสดงอาการไฮโปพาราไทรอยด์นั้น (Sub-clinical Hypoparathyroidism) ไม่พบว่ากาบําบัดด้วย EDTA
มีผลน้อยหรือแทบจะไม่มีผลให้ระดับของ resting PTH แต่อย่างใด117 ในผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการ

31

ไฮโปพาราไทรอยด์ นั้น ระดั บ ของแคลเซี ยมจะยั งคงถู กกดอยู่ แ ม้ว่ าจะผ่ า นไป 12 ชั่ว โมงหลั ง การให้
EDTA15, 16, 20, 118
การให้ Na2EDTA ทางเส้นเลือดนั้นจะกดการหลั่งแคลซิโตนิน (Calcitonin) ภายในเวลา
15 นาทีแต่การกดนี้จะไม่เกิดขึ้นหากใช้ MgNa2EDTA86 เวลาการตอบสนองโดยการหลั่งแคลซิโตนิน
ในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน ดูเหมือนจะช้ากว่าในคนไข้ทั่วไปที่มีอายุเท่ากันแต่ก็ยังอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ 119
EDTA กระตุ้นให้มีการหลั่งเรนิน120 จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบการขยายตัว
ของหลอดไต การไหลของเลือดที่เพิ่มขึ้น การหลั่งเรนิน การไหลของปัสสาวะ และการขับโซเดียมออกทาง
ปัสสาวะหลังจากมีการให้สารน้ําเข้าทางหลอดเลือดแดงในไต (intra-renal arterial infusion)121 และ
สามารถย้อนกระบวนการดังกล่าวได้หากให้สารน้ําที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ ในทางทฤษฎีหากผู้ป่วยมี
ความดันสูงในไต (Renal hypertension) อาจจะต้องมีการตรวจสอบค่าของเรนิน เนื่องจากมีความเป็นไป
ได้ที่ค่าดังกล่าวจะสูงขึ้นระหว่างการทําคีเลชั่นบําบัด
ยังคงต้องมีงานวิจัยต่อไปเกี่ยวกับผลของ EDTA ฮอร์โมนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง T3 หรือ
T4 และฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (Hypophyseal hormones)
22. ความอ่อนล้า (Fatigue)
สามารถพบความอ่อนล้าได้ในผู้ป่วยบางราย โดยจะมีอาการไร้เรี่ยวแรง หรือไม่มกี ําลัง
เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังจากการบําบัดเพียงหนึ่งครั้ง สาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายจําเป็นต้อง
นําพลังงานไปใช้ในการกําจัดสารพิษแต่มีพลังงานที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมไม่เพียงพอจึงทําให้เกิด
อาการอ่อนล้า
ผลกระทบนี้สามารถถูกทําให้น้อยลงได้ โดยการให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารเสริมและให้
สารน้ําวิตามินและเกลือแร่ทางเส้นเลือดเพิ่มเติมโดยปราศจาก EDTA การให้สารน้ํานี้อาจสามารถทําได้
หลายครั้งติดต่อกันหรือสลับกับการให้สารน้ํา EDTA จนกว่าผู้ป่วยจะมีเรียวแรงของตนและสามารถเปลี่ยน
กลับมาเข้าสู่การบําบัด EDTA เต็มรูปแบบอีกครั้งโดยไม่รู้สึกอ่อนล้ามากเกินไป
อีกช่องทางหนึ่งคือการเพิ่มเวลาพักฟื้นตัวระหว่างการบําบัดในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น
กรณีไหนแพทย์ต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมอย่างพอเพียง แพทย์บางท่าน
ถึงขนาดให้ผู้ป่วยรับสารอาหารทางสารน้ําหนึ่งครั้งเสมอ ทุกๆการบําบัดด้วย EDTA สี่หรือห้าครั้ง
บางสมมติฐาน ระบุว่าความล้านั้นอาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายตัวของโลหะหนักใน
ร่างกาย อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยส่วนใหญ่ทมี่ ีโลหะที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายยังพอทนต่อภาวะนี้ได้ในระดับที่ไม่
น่ากังวล
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23. ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmias)
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (Arrythmias) สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มดังกล่าว
เนื่องจากกลไกหลายประการซึ่งรวมไปถึง ไฮโปแคลซิเมีย ไฮโปแมกนีซิเมีย และการลดลงของผลของ
ไดก๊อกซิน (Digoxin) ที่มีตอ่ ภาวะหัวใจเสียจังหวะ38 ดังนั้นคุณอาจจะต้องการเพิ่มการให้แมกนีเซียมหรือ
บางทีแคลเซียมหากผู้ป่วยเริ่มมีความผิดปกติของการทํางานของหัวใจมากขึ้น
โชคดีที่ปัญหานี้พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตที่แพทย์จะต้อง
ให้ความระมัดระวังให้มาก ในผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวในเรื่องนี้ แนะนําให้มีการทํา baseline EKG’s และ
การตรวจความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ
โดยทั่วไปการให้ยาต้านภาวะหัวใจเสียจังหวะ ควรจะทําในเวลาที่สั้นเพราะว่าภาวะนี้
น่าจะหายไปหลังจากได้รับการทําคีเลชั่นบําบัดไปสักระยะหนึ่ง
24. ความเป็นพิษต่อลําไส้ (Intestinal Toxicity)
มีผู้ป่วยบางรายร้องเรียนถึงการเกิดตะคริวของลําไส้ (Intestinal cramping) หลังจาก
การรักษาด้วยวิธีคีเลชั่น
เนื่องจากมีการพบโรคลําไส้ (Enteropathy) ในสัตว์ทดลองที่ได้รับ EDTA เกินขนาด
แพทย์บางท่านจึงตั้งสมมติฐานว่าการสูญเสียการทํางานของ วิลไล (villi) จากการหายไปของสังกะสีหรือ
ภาวะไฮโปแคลซีเมียนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของโรคลําไส้ได้ อย่างไรก็ตามไม่มีการร้องเรียนแบบนี้บ่อยนัก
และน่าจะเป็นแค่ความบังเอิญ และเกิดขึ้นในประชากรผู้ป่วยทั่วไป
25. ผื่นคัน (Rash)
ได้มีการรายงานการขึ้นผื่นผิวหนังที่มีลักษณะเหมือนการเกิด seborrheic dermatitis
ในผู้ ป่ ว ยที่ บํา บั ด ด้ ว ยวิ ธี คี เ ลชั่ น 38 ผื่ น เหล่ า นี้ เ กิ ด จากการตอบสนองต่ อ การพร่ อ งของไพริ ด อกซิ น
(Pyridoxine) ซึ่งตอนนี้พบได้น้อยลงเนื่องจากมีการให้วิตามิน B6 ในสารน้ําหรือการให้ทางปาก26
26. การให้กําเนิดทารกผิดรูป (Teratogenesis)
ในการทดลองพบว่าสัตว์ทดลองให้กําเนิดลูกที่ผิดปกติ
แม้ว่าความเสี่ยงในการให้กําเนิดทารกผิดรูป จะสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ด้วยการให้
สังกะสีเสริมในผู้ป่วย122,123 ไม่แนะนําให้มีการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA ในสตรีมคี รรภ์หรือสตรีที่วางแผน
จะตั้งครรภ์ เว้นไว้เสียแต่ว่าแพทย์ได้ใช้การตัดสินใจที่รอบคอบที่สดุ พิจารณาแล้วว่าประโยชน์ของการรับ
การทําคีเลชั่นบําบัดนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้ยังไม่มีการพบหรือรายงานในคน
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ในทางทฤษฎีแล้ว EDTA มีผลเสียต่อการสร้างอสุจิจากการลดปริมาณของสังกะสีใน
ร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญพันธ์ของผู้ชาย สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติหากให้ผู้ป่วย
รับประทานสังกะสีเสริม
27. วัณโรค (Tuberculosis)
เนื่องจากเชื้อวัณโรคแฝง หรือเชื้อที่ถูกกดไว้ในผู้ป่วยนั้นจะซ่อนอยู่ในเม็ดแคลเซียม
(Calcified foci) ในปอด ในทางทฤษฎีจึงมีความเสี่ยงที่การติดเชื้อที่ซ่อนอยู่นี้จะถูกกระตุ้นจากการที่ EDTA
เข้าไปสลายแคลเซียมดังกล่าว ดังนั้นก่อนการทําคีเลชั่นจึงควรมีการเอกซ์เรย์เพื่อตรวจสอบในผู้ป่วย
ที่มี calcified Ghon’s complex หรือ Simon’s foci เสียก่อน
มีอยู่กรณีหนึ่ง (จากจํานวนผู้ป่วยมากกว่าล้านคนที่พวกเราเชื่อว่าได้รับการทําคีเลชั่น
บําบัดอย่างปลอดภัย) มีการก่อตัวใหม่ของวัณโรคที่สอดคล้องกับการให้ EDTA แต่ความเชื่อมโยงนี้ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ ไม่มีข้อห้ามในการให้การทําคีเลชั่นบําบัดกับผู้ป่วยที่มีผลทดสอบวัณโรคเป็นบวก หรือมีเชื้อที่
ถูกกดไว้
28. Embolization of Plaque
การอุดตันหลอดเลือดของคราบพลัค (plaque) ระหว่างการทําคีเลชั่นบําบัดก็เป็นเพียง
ความเสี่ยงตามทฤษฎีเท่านั้น ไม่มีการแตกตัวของคราบพลัคออกเป็นก้อนเล็กๆเหมือนกับในกรณีที่เกิดใน
กระบวนการผ่าตัด การอุดตันของหลอดเลือดโดยพลัคที่เกิดจากเนื้อเยื่อเปื่อยส่วนมากเกิดในผู้ป่วยที่ไม่ได้
ทําคีเลชั่นบําบัด และเป็นสาเหตุที่พาพวกเขามาสู่การบําบัดโดยวิธีคีเลชั่น ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการอุดตัน
ของหลอดเลือดนั้นเกิดจากการบําบัด โดยปกติแล้วอุบัติการณ์ของโรคจะลดลงหลังจากการเข้ารับการบําบัด
โดยวิธีคีเลชั่นเนื่องจาก EDTA จะไปลดจํานวนโมเลกุลของแคลเซียมออกช้าๆเท่านั้น
C. มาตรการป้องกัน
7. ภาวะไตเสื่อม
หนึ่งในข้อห้ามที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการใช้ EDTA ผ่านทางเส้นเลือดคือภาวะไตเสื่อม
แบบรุนแรง หากผู้ป่วยมีอาการไตเสื่อมอยู่ก่อนแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงการลดการทํางานของไตเพิ่มเติม
ของ EDTA ได้โดยการปรับขนาดของ EDTA ให้สอดคล้องกับผลการตรวจปัสสาวะและซีรัม ครีอะทินีนที่ทํา
ก่อนการให้สารน้ําแต่ละครั้ง (เราไม่สามารถใช้ผล BUN แทน ครีอะทินีนได้เนื่องจากค่าที่ได้จากค่า
ครีอะทินีนสามารถสะท้อนภาวการณ์ทํางานของไตได้น่าเชื่อถือกว่า ส่วนค่า BUN นั้นจะผันผวนไปตาม
อาหาร หรือโปรตีนที่รับประทาน การเต้นของหัวใจ และปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับไต)

34

แพทย์ควรจะมีผลการวัดค่าการกําจัดครีอะทินีนในเวลา 24 ชั่วโมงของไต (24 hour
creatinine clearance) อยู่ในมือ หรือมีการคํานวณจาก ซีรัม ครีอะทินีน ก่อนเริ่มกระบวนการทําคีเลชั่น
บําบัดด้วย EDTA ครั้งแรก ในการบําบัดครั้งที่ห้า และทุกๆสิบครั้งหลังจากนั้น หากผลครั้งแรกอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ควรมีการตรวจ creatinine clearance บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่มีการํางานของไตลดลง หรือในผู้ปว่ ยที่รับ
การให้สารน้ํา EDTA มากกว่าสองครั้งต่ออาทิตย์
ค่า creatinine clearance ที่คํานวณจาก ซีรัม ครีอะทินีน สามารถหาได้จากสมการ
Cockcroft-Gault โดยใช้ ซีรมั ครีอะทินีน อายุ และน้ําหนักตัวปราศจากไขมัน (LBW) ของผู้ป่วย แทนที่
จะต้องใช้การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ผลการคํานวณของสมการ Cockcroft-Gault นั้นเป็นที่
ยอมรับว่าสามารถใช้แทนค่า 24 ชั่วโมง creatinine clearance ได้ และอาจจะแม่นยํากว่าสําหรับผู้ป่วย
นอกเนื่องจากการเก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยนอกเป็นการยากที่จะควบคุมมากกว่าของผู้ป่วยใน
(ดูภาคผนวก II)
ในคนไข้ที่มี ก ารทํา งานของไตปกติข นาดที่ แนะนํา เพื่ อ ให้เกิดความปลอดภัย และได้
ประโยชน์สูงสุดคือ 25 ถึง 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของ LBW โดยมีปริมาณสูงสุดไม่เกิน 5 กรัม ผู้ป่วย
สามารถได้รับยามากกว่า 3 กรัม ได้ขึ้นอยูก่ ับ LBW ความทนต่อฤทธิ์ยาและปริมาณโลหะพิษในร่างกาย โดย
ควรถูกแยกออกมาดูแลเป็นราย ๆ ไป
หากผู้ป่วยมี urinary creatinine clearance น้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อนาที ให้แพทย์
ลดขนาดของ EDTA ตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น หาก creatinine clearance มีค่า 70 มิลลิลิตรต่อนาที
ให้ลดขนาดของ EDTA ลงเหลือ 70% จากค่าเต็มที่ได้จากการคํานวณ หรือหาก creatinine clearance
มีค่า 50 มิลลิลติ รต่อนาที ให้ลดขนาดของ EDTA ลงเหลือ 50% จากค่าเต็ม
ค่าน้ําหนักตัวปราศจากไขมัน (Lean body weight, LBW) ของผู้ป่วยชายสามารถ
คํานวณโดยใช้ 50 กิโลกรัมบวก 2.3 กิโลกรัมสําหรับทุกๆ นิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต ส่วนค่า LBW ของ
ผู้ป่วยหญิงสามารถคํานวณโดยใช้ 45 กิโลกรัมบวก 2.3 กิโลกรัมสําหรับทุกๆ นิ้วของความสูงที่เกิน 5 ฟุต
หากผู้ป่วยที่มีรปู ร่างผอมมีน้ําหนักตัวจริงน้อยกว่าค่า LBW จากการคํานวณ ให้ใช้น้ําหนักตัวจริงของผู้ป่วย
แทน
d. ภาวะไตบกพร่องเล็กน้อย
หมายถึง ภาวะที่มีการสูญเสียการทํางานของไตไม่เกินครึ่งหนึ่งของการทํางานปกติที่มีค่า
ซีรัม ครีอะทินนี ระหว่าง 1.6 ถึง 2.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในผู้ป่วยสูงอายุนั้นการทํางานของไตก็จะลดลง
ตามปกติอยู่แล้วแม้ไม่มีโรคไตใด ๆ ผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของไตเล็กน้อยนี้มักจะสามารถรับการทําคีเลชั่นได้
โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
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ขนาด อัตราการให้สารน้ํา และระยะห่างระหว่างการให้แต่ละครั้งนัน้ จะถูกปรับเปลี่ยน
โดยขึ้นอยู่กับอาการและผลของครีอะทินีน (ดู ภาคผนวก II) โดยอาจลดขนาดและความถี่ของการบําบัดลง
หากมีการเพิ่มขึ้นของระดับซีรัมครีอะทินีน
หากกการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการทํางานของไตยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างสม่ําเสมอ
ควรยุติการให้สารน้ํา EDTA จนกว่าผลการทดสอบจะจะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้น ตามปกติแล้วระดับของ
ครีอะทินีนจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น (หรือดีกว่า) ภายในไม่กี่สัปดาห์
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่าผู้ป่วยสามารถทนการบําบัดได้ดีขึ้นในการบําบัดครั้งต่อๆไป
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ที่ มี ภ าวะไตเสื่ อ มเล็ ก น้ อ ยจะมี ก ารทํา งานของไตที่ ดี ขึ้ น หลั ง จากเข้ า รั บ การทํา
คีเลชั่นบําบัด100, 103, 124, 125
e. ภาวะไตบกพร่องปานกลาง
หมายถึงภาวะที่ไตมีการสูญเสียการทํางานไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินเศษสองส่วนสาม
ของการทํางานทั้งหมดโดยมีค่าซีรัมครีอะทินีนอยู่ระหว่าง 2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ซีรัมครีอะทินีน จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีอัตราเร่งหากความสูญเสียความสามารถในการ
ทํางานของไตเพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากหลังจากที่มีการสูญเสีย glomular filtration rate
(GFR) ไปมากกว่า 50%
ในผู้ ป่ว ยสูง อายุส่ วนใหญ่ที่ มีภาวะไตบกพร่อ งปานกลางนั้น มัก จะมีปัญหาเกี่ ย วกับ
เส้นเลื อ ดไปพร้ อ มๆกัน ดั ง นั้น หากทํา การรัก ษาอย่ า งระมัดระวั งด้ว ยสารน้ํา EDTA การทํา งานของ
ไตของผู้ป่วยมักจะค่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก
เพื่ อป้ องกั น การลดการทํา งานของไตเพิ่ม เติม จาก EDTA ผู้ป่ว ยเหล่า นี้ค วรจะได้รั บ
การตรวจสอบอย่างการทํางานของไตใกล้ชิด พร้อมกับการลดขนาดของ EDTA (ดูภาคผนวก II) ลดความถี่
ของการรักษา (เหลือเพียงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ต่อครั้ง) และการให้สารน้ําช้าลงเป็น 4 ถึง 6 ชั่วโมง ผู้ปว่ ยที่
มีภาวะเสื่อมของปานกลางไม่ควรรับการบําบัดด้วย EDTA ทางเส้นเลือดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ และ
อาจจะดีกว่าที่การบําบัดมีความถี่น้อยกว่านั้น ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของไตมากขนาดนี้จะแสดงการ
ตอบสนองต่อ EDTA ได้หลายระดับ
ในบางครั้ง ผูป้ ่วยในกลุ่มนี้จะมีการทํางานของไตแย่ลงอย่างรวดเร็วหลังจากจากการรับ
สารน้ํา EDTA ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA เว้นไว้เสียแต่ว่าผล
จากการบําบัดคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อไตที่มากขึ้น
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มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทํานายล่วงหน้าว่าผู้ป่วยใดจะทนต่อฤทธิ์ยา ได้ดีและผู้ป่วยใดทน
ไม่ ไ ด้ วิ ธี เ ดี ย วที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด กั บ ไต คื อ การให้ ค วามใส่ ใ จเป็ น พิ เ ศษกั บ การตรวจ
ซีรัมครีอะทินีนบ่อย ๆ และค่า Creatinine clearance ที่คํานวณได้ ผู้ป่วยจะมีการตอบสนองที่ดีต่อการ
รักษาที่เหมาะสม
f. ภาวะไตบกพร่องรุนแรง
หมายถึงการสูญเสียการทํางานของไตสองในสามหรือมากกว่านั้น โดยมีค่าซีรัมครีอะทินีน
มากกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรงนี้ไม่ควรเข้ารับการบําบัดด้วยสารน้ํา
EDTA ยกเว้น กรณีที่ผู้ป่วยมีความความเจ็บป่วยถึงชีวิตซึ่งไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น โดยแพทย์ได้ใช้
วิจารณญาณทีด่ ที ี่สุดตัดสินใจแล้วว่า การบําบัดด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ความเสี่ยงของการสูญเสีย
การทํางานของไตเพิ่มเติมนั้นถูกเอาชดเชยด้วยประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรง หรือ
ลักษณะอาการป่วยนั้นๆ
อาจจะดีต่อผู้ป่วยเหล่านี้หากมีการลดขนาดของ EDTA และยืดเวลาให้สารน้ําออกเป็น
6 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น และเพิ่มช่องห่างระหว่างการบําบัดเป็น 14 วันหรือมากกว่า
ด้วยระดับของ ครีอะทินีนที่สูงขนาดนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหาค่า 24
hour creatinine clearance ก่อนการบําบัดทุกๆครั้ง และหากจําเป็นให้มีการตรวจในช่วงที่เว้นว่างจาก
การบําบัดด้วย(ดูภาคผนวก II)
ผู้ป่วยควรได้รับการแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะเกิดภาวะไต
วายสมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้ต้องเข้ารับการฟอกไตนานขึ้นหรือถาวร
8. การตั้งครรภ์
ข้อควรระวัง: เนื่องจากยังไม่มีการระบุวิธีการบําบัดโดยใช้สารน้ํา EDTA ทางเส้นเลือด
อย่างปลอดภัยในสตรีมีครรภ์ จึงไม่ควรใช้การบําบัดโดยใช้สารน้ํา EDTA ทางเส้นเลือดยกเว้นในกรณีที่เป็น
โรคที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เช่น การเป็นพิษจากตะกั่วขั้นรุนแรง โดยจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีระหว่าง
ประโยชน์และโทษ ในการศึกษาความผิดปกติของการให้กําเนิดในหนูทดลองพบว่า EDTA เพิ่มอัตราการ
เสียชีวิตในครรภ์และเป็นก่อให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อน ผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทําคีเลชั่นด้วย
EDTA นี้ถูกตั้งสมมติฐานว่าเกิดจากการขาดแคลนธาตุสังกะสีซึ่งอาจจะสามารถป้องกันได้โดยการให้อาหาร
เสริมที่มแี ร่ธาตุสังกะสีแก่ผู้ปว่ ยไปพร้อมๆกับ สารน้ํา EDTA122, 123
โดยสรุ ป ควรจะคํา นึ ง ถึ ง ผลเสี ย ต่ อ ทารกที่ กํา ลั ง เติ บ โตจากการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ภาวะ
ไฮโปแคลซีเมียชั่วคราวและการลดลงชั่วคราวของสารอาหารสําคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะในเวลาสั้นขนาดไหนก็ตาม
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9. ภาวะหัวใจล้มเหลว
สําหรับผู้ป่วยทีม่ ีอาการหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) มีรายงานถึงโอกาสที่
จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเมือ่ เข้ารับการบําบัดด้วยวิธีคีเลชั่น ดังนั้นการใช้ความระมัดระวังในการควบคุม
สมดุลของของเหลวและอิเลคโตรไลท์ การขับปัสสาวะ การควบคุมโซเดียม และการระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
ขาดแมกนีเซียมและโปแทสเซียม จะช่วยป้องกันปัญหาได้ในผู้ป่วยเกือบทุกรายยกเว้นรายที่อ่อนไหวจริงๆ
เท่านั้น แพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้โซเดียมที่ไม่จําเป็น แม้ว่าจะมีผปู้ ่วยบางรายในกลุ่มนี้จะมีอาการแย่ลง
(เพราะว่า EDTA ไปลดไอออนแคลเซียมในน้ําเลือดทําให้ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจลดลง)38
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัดได้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ แถมยัง
มีสถานการณ์ทํางานของหัวใจดีขึ้นหลังการบําบัด (ดู ภาคผนวก VI)
10. โรคตับ
เมื่อการตรวจร่างกายก่อนการรักษาแสดงให้เห็นถึงโรคตับของผู้ป่วย (มีเอ็นไซม์หรือน้ําดี
มากกว่าสองเท่าของขอบเขตบน) การวินิจฉัยและการรักษาอาการตับที่เหมาะสมนับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่
อาการเพิ่มขึ้นของเอ็นไซม์ตับหรือบิลิรูบิน การลดลงของพลาสมาโปรตีน หรือเวลาช่วงโปรทรอมบินยาวขึ้น
(Prolongation of prothrombin time) ล้วนเป็นข้อห้ามสําหรับผู้ทจี่ ะเข้ารับสารน้ํา EDTA การทําคีเลชั่น
บําบัดอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมก็ได้หากไม่สามารถทําการรักษาได้ด้วยวิธีอื่นเช่น โรคตับแข็งพอร์ทัล
(cirrhosis with portal hypertension) ภาวะหลอดเลือดขดที่หลอดอาหารโป่ง (esophageal varices)
โดยปกติแล้วจะไม่เริ่มการทําคีเลชั่นบําบัด จนกว่าอาการของโรคตับจะได้รับการรักษา
และมีอาการสงบลงถึงจุดที่ยอมรับได้ ยังไม่มีหลักฐานว่า EDTA ทําให้ผปู้ ่วยที่มีการทํางานของตับปานกลาง
มีอาการแย่ลงแต่อย่างใด
ผู้ป่วยทุกคนในกลุ่มนี้ควรจะต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบ่อยๆและได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดมากขึ้นจากแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงการรักษาเสริมเพิ่มเติม ผู้ป่วยควรได้รับ EDTA ใน
ขนาดที่น้อยลงจนกว่าผลแล็ปจะแสดงให้เห็นการทํางานของตับที่ดีขึ้น
11. ยาหรือสารซึ่งต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือด (Anticoagulation)
ผู้ป่วยที่กําลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มี warfarin เป็นส่วนประกอบควรตรวจวัด
เวลาโปรทรอมบิน (Prothrombin time) ให้บ่อยครั้งขึ้นในระหว่างการรับการบําบัด ยาหลาย ๆตัวรวมถึง
EDTA อาจจะเปลี่ยนแปลงเวลาโปรทรอมบินในผู้ป่วยได้ทําให้ต้องมีการปรับขนาดของ warfarin ที่ใช้อยู่
ยังไม่พบว่า EDTA จะไปเพิ่มความเสี่ยงของการรักษาด้วย warfarin ภาวะแทรกซ้อนของยาต้านการแข็งตัว
อาจเกิดขึ้นขณะเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัด แพทย์ทใี่ ห้การรักษาอาจจะลดขนาดของยาต้านการแข็งตัวลง
ขณะทําการบําบัดหากมีการทดสอบแล้วพบความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่การทําแบบนี้อาจจะไม่แนะนําให้ทําใน
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ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดภาวะหลอดเลือดดําใหญ่อุดตัน (Deep venous clotting) หรือ ภาวะอุดตันของ
หัวใจที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจกระตุก (Atrial fibrillation)
ยาเฮพาริน หากใช้ตามที่ระบุในนี้ ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมเนื่องจากมีกลไก
การทํางานที่แตกต่างจาก Coumadin บ่อยครั้งที่สารประกอบเหล่านี้ถูกใช้พร้อมกันในโรงพยาบาลขณะที่
เปลี่ยนจากการให้เฮพารินแบบใต้ผิวหนังหรือเข้าเส้น ไปเป็น coumadin แบบทาน
เป็นที่น่าสนใจว่ามีการรายงานประปรายว่าการเกิดภาวะเส้นเลือดดําอักเสบลดลง หรือ
หมดไปในผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ํา EDTA เป็นระยะๆ ซึ่งประโยชน์นี้จะยังคงอยู่ในระยะยาว (หลังจากผลของยา
ต้านการจับตัวของเลือดหมดไป) EDTA ยังอาจจะส่งเสริมให้เกิดการต้านการจับตัวเป็นก้อนของเลือดภายใน
ร่างกายในระยะสั้นๆ โดยการเข้าจับแคลเซียมซึ่งจําเป็นในการแข็งตัวของเลือด อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน
การเกิดปัญหานี้ในการปฏิบัติ
สิ่งนี้อาจสามารถเป็นข้อบ่งใช้ของ EDTA ปริมาณต่ําในการลดกิจกรรมของเกล็ดเลือด ซึ่ง
เป็นการใช้ที่ปลอดภัยกว่ายา แอสไพรินทีใ่ ช้อยู่ในปัจจุบนั
12. ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ทางคลินิก
b. อาหารเสริมโภชนาการ
การให้สารน้ํา EDTA ทางเส้นนั้นสามารถลดแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายไปพร้อมๆกับการ
กําจัดแร่ธาตุที่ไม่ต้องการและเป็นพิษต่อร่างกาย สังกะสีเป็นธาตุหนึ่งที่ได้รับผลมากที่สดุ ก่อนการให้ EDTA
ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสถานะของสารอาหารและแร่ธาตุ โดยการซักประวัติการบริโภคอาหาร การตรวจ
ปัสสาวะ และ/หรือ เส้นผม และ/หรือเลือด ตามความเหมาะสมเพื่อทําให้มั่นใจว่าผูป้ ่วยจะได้รับสารอาหาร
เพียงพอ
แนะนําให้แพทย์ทําการตรวจปัสสาวะหาธาตุโลหะต่างๆในร่างกาย เพื่อคัดกรองหาโลหะ
มีพิษรวมไปถึงสภาวะขาดหรือเกินของแร่ธาตุจําเป็นต่างๆ ในการตรวจให้ผู้ป่วยทําการงดอาหารและน้ําก่อน
ทําการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อหาสารพิษโดยเปรียบเทียบกับครีอะทินีนในปัสสาวะ ปริมาณครีอะทินีนจะ
แก้ไขความผันผวนของผลตรวจที่เกิดจากการเจือจาง จากการดื่มน้ําหรือขับถ่าย ช่วยลดความไม่สะดวก
การไม่ปฏิบัติตามของผู้ป่วย หรือความยุ่งยากอื่นๆที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ถ้าทําการเก็บตัวอย่างปัสสาวะก่อนและทันทีหลังจากการให้สารน้ํา EDTA เราจะได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับระดับของการกําจัดสารออกจากร่างกาย การทดสอบนี้ถึงจะดูน่าหงุดหงิดแต่ก็
จะช่วยให้เราสามารถทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของการกําจัดสารพิษที่เกิดจาก EDTA
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การตรวจวิเคราะห์เส้นผมนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยแต่มีข้อจํากัด และ
ความผิดพลาดมากมายที่จะต้องใช้การตีความหมายอย่างระมัดระวัง126,127, 128, 129, 130 ในการตรวจหาระดับ
แร่ธาตุและสารพิษต่างๆนั้น การทดสอบเส้นผมเพียงครัง้ เดียวไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ เพราะว่าสาร
ต่างๆมีการสะสมอยู่ในอวัยวะ ของเหลว หรือเนื้อเยื่อต่างๆ ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ธาตุต่างๆ เมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะมีการสะสมและเคลื่อนที่ผ่านส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เหมือนกัน ดังนั้นธาตุแต่ละตัวจึงควรถูก
ประเมินโดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะตัวของธาตุเหล่านั้นด้วย การใช้การตรวจที่หลากหลายจากทั้งผมและ
ปัสสาวะน่าจะช่วยในการประมาณขนาดของธาตุต่างๆ ที่อยู่ในร่างกายได้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
ผู้ป่วยที่รับการทําคีเลชั่น นั้นควรจะได้รับอาหารเสริมที่มคี วามสมดุลของธาตุอาหารหลัก
และธาตุอาหารรองโดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับธาตุอาหารรองซึ่งมีปริมาณไม่มาก ถ้าพบว่าผู้ป่วยมี
โภชนาการที่ไม่ดีและถ้าไม่จาํ เป็นเร่งด่วน การให้สารอาหารทางเส้นเลือดหรือทางปากเพื่อฟื้นฟูภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วยเป็นเวลา หลายๆ สัปดาห์ก่อนเข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัดด้วย EDTA น่าจะเป็นการ
เหมาะกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
EDTA จะไปลดฤทธิ์ของไพริดอกซิน (Pyridoxin, วิตามิน B6) ระหว่างการบําบัด26
(จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้อาหารเสริมทีม่ ี วิตามินบี 6) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีภาวะพร่องวิตามินบี 6 ควร
จะทําการป้องกันไว้ก่อนโดยรับ วิตามินบี 6 เพิ่มเติมทั้งก่อนและระหว่างการบําบัด เพื่อป้องกันภาวะหลอด
เลือดขาดความยืดหยุ่น(arteriosclerosis) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเผาผลาญเมไทโอนีน
(methionine metabolism) เช่น homocystenuria การได้รับวิตามินบี 6 ปริมาณ 100 ถึง 200
มิลลิกรัมทางปากก็จะเป็นการรอบคอบ อาการโรคเส้นประสาทส่วนปลายก็สามารถพบได้แม้ในคนไข้ที่รับ
วิตามิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน131
ผู้ป่วยที่เข้ารับการทําคีเลชั่นบําบัด ส่วนใหญ่จะมีอาการขาดความสมดุลของกระบวนการ
สร้างและสลายแคลเซียมที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่นเดียวกับภาวะพร่องแมกนีเซียมที่วดั ได้จาก
เส้นผมและของเสียที่ร่างการขับออกมา สาเหตุน่าจะมาจากการบริโภคที่ไม่เพียงพอเป็นเวลานาน
และระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้เพียงพอ
มองให้ลึกซึ้งจะพบว่าการให้สารอาหารเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมนัน้ มีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมีอาการพร่องแมกนีเซียมแบบทั่วไป ผู้เขียนบางคนแนะนําให้ใช้สัดส่วน
แคลเซียม/แมกนีเซียม เป็น 1:1 ถึง 1:2 แม้ว่าความรู้ทไี่ ด้รับการยอมรับทั่วไปคือ 2:1 ควรมีการให้อาหาร
เสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมกับผู้ป่วยสตรีที่มีอายุเกิน 30 ปี เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน แพทย์ตรวจจะ
ตรวจความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร (และทําการแก้ไขหากจําเป็น) เพราะแคลเซียมต้องถูกไอออนไนซ์
ก่อนการดูดซึม จากการศึกษาพบว่าเมื่อมีการใช้ตามที่ระบุ EDTA จะไม่ก่อให้เกิดภาวะกระดูกพรุน ตรงกัน
ข้ามมันจะช่วยเพิ่มแคลเซียมเข้าสู่กระดูกและลดภาวะกระดูกพรุน23
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อาหารเสริมเพื่อต้านอนุมูลอิสระจะช่วยเสริมการทํางานของ EDTA เช่น วิตามินซี อี
เบตาแครอทีน ซีลีเนียม โคเอ็นไซม์คิวเท็น และวิตามินบีรวม
ไม่ควรเสริมธาตุเหล็กเว้นไว้เสียแต่ว่ามีผลตรวจยืนยันภาวะขาด การตรวจซีรมั เฟอรริติน
(Serum ferritin) เป็นวิธีตรวจเดี่ยวๆที่มคี วามน่าเชื่อถือที่สุดเพื่อหาปริมาณธาตุเหล็กในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคที่
เกี่ยวกับการอักเสบ อย่างไรก็ตาม แนะนําว่าให้มีการตรวจทรานสเฟอริน (Transferrin) ควบคู่ไปด้วย
เนื่องจากมีบางกรณีที่อาจทําให้ระดับของ ซีรัม เฟอรริติน สูงขึ้นได้ ทําให้อาจเข้าใจผิดว่า ภาวะโลหิตจาง
จากโรคเรื้อรังต่างๆอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะธาตุเหล็กพร่องได้หากจําเป็นต้องใช้ ให้ใช้เฉพาะเท่าที่
จําเป็นเพื่อรักษาอาการบกพร่องนั้น ๆ132, 133, 134, 135, 136
หากแม้หลังจากการรักษา แต่ภาวะบกพร่องธาตุเหล็กยังคงอยู่ให้ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ
ของการสูญเสียเลือดเช่นมะเร็งลําไส้ เหล็กถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระซึ่งหากมีเกินจําเป็นจะทํา
ให้ประโยชน์ที่ได้จากการบําบัดลดลงโดยการไปเร่งการพัฒนาของโรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ
ประโยชน์หลักของการทําคีเลชั่น คือการลดการสะสมของธาตุเหล็กอิสระที่ไม่ต้องการ
ในผู้ป่วยคีเลชัน่ หลายคนในสหรัฐอเมริกาตรวจพบว่ามีภาวะพร่องธาตุทองแดงและมีความต้องการทองแดง
มากกว่าที่มีอยู่ในอาหารเสริมสูตรทั่วไป137 การขาดทองแดงอาจก่อให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ ซึมเศร้า
คอเลสเตอรอลสูงในเลือด (Hypercholesterolemia) โลหิตจาง (Anemia) เม็ดเลือดขาวน้อย
(Leukopenia) การทํางานของภูมิคุ้มกันลดลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) และหลอด
เลือดโป่งพอง (Aneurysms) 138, 139
มีผู้ป่วยเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีภาวะธาตุทองแดงเกิน และไม่ควรรับทองแดงเพิ่มจาก
อาหารเสริม ทองแดงส่วนเกินนี้สามารถเร่งพยาธิสภาพของอนุมูลอิสระได้เช่นกัน

ส่วนที่ 7 การขนาดและวิธีการให้ยา ในกระบวนการบําบัดสารพิษโดยวิธี คีเลชั่น
A. แบบแสดงความยินยอมรับการรักษา
แพทย์ทุกคนที่จะทําการบําบัดสารพิษโดยวิธี คีเลชั่น ควรให้ผู้ป่วยทุกคนเซ็นแบบ
ยินยอมรับการรักษาพยาบาล ก่อนรับการรักษา และ เก็บเอกสารนั้นไว้กับเวชระเบียนผู้ป่วย
แบบเซ็นยินยอมรับการรักษาพยาบาลนั้นไม่ได้เป็นแค่เอกสาร แต่ถือว่าเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการรักษา ดังที่นายแพทย์ เฟย์ โรซอฟสกี ได้กล่าวว่า แบบเซ็นยินยอมรับการรักษาพยาบาลคือ
“การอนุ มั ติ ใ ห้ แ พทย์ เ ริ่ ม ทํา การรั ก ษา เป็ น จุ ด สู ง สุ ด ของการสนทนาระหว่ า งผู้ ป่ ว ยกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
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ทางการแพทย์ คือเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านความเสี่ยงและประโยชน์จากการรักษา, ให้ทราบถึงวิธีการ
รักษาที่สมเหตุสมผลแบบอื่นๆ และรวมไปถึงการซักถามโต้ตอบระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ”148
นอกจากนี้ ยังถือว่า เป็น “หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ถึงวิธีการรักษาที่
แพทย์จะดําเนินการ ผลการรักษาที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกระบวนการนั้นๆ หากแพทย์ละเลยที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้ป่วยอย่างครบถ้วน ทําให้ผู้ป่วยมี
ข้อมูลที่จําเป็นไม่เพียงพอในการตัดสินใจยินยอมรับการรักษา การละเลยนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธ์ผู้ป่วย
เนื่องจากเป็นการขาดความเอาใจใส่อันอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อผู้ป่วย”149
ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ความยินยอมรักษาของผู้ป่วยจะแสดงออกด้วยวาจา พฤติกรรม
การแสดงออก หรือทําเป็นหนังสือก็ได้ ตัวอย่างเช่นในรัฐไอดาโฮ ความยินยอมรักษาไม่ได้บังคับให้ต้องเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษร
“สําหรับโรงพยาบาล สถานประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผ่าตัด หรือ ทันตกรรม ความยินยอม
รับการรักษาของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษร หรือทางวาจาให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายเท่าเทียม
กัน; อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการอ้างความยินยอมรับการรักษาทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเพื่ออนุมัติ
รูปแบบวิธีการรักษา หากผู้ปว่ ยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนขณะให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษา และหากไม่
มีหลักฐานมาพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าความยินยอมนั้นได้มามิชอบ ให้ถือว่าความยินยอมรับการรักษานั้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย”112 เมื่อพิจารณาดังนั้นแล้ว ขอแนะนําให้แพทย์ทุกคนได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบในแบบ
แสดงความยินยอมรับการรักษาของตน
สิ่งจําเป็นที่ต้องมีในแบบแสดงความยินยอมรับการรักษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
แผลเป็นต่างๆ
7.
8.
9.

ลักษณะ รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนรักษา
ผลลัพธ์อันพึงจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนรักษา
ผลการตรวจวินิจฉัยที่อันพึงจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนการรักษา
ประโยชน์อันพึงจะได้รับจากการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ
แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงความเสี่ยงที่มีและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการรักษา
แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงผลที่จะเกิดถาวรหลังการรักษา เช่น ความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ
แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงทางเลือกอื่นๆในการรักษา
ความเสี่ยงที่มแี ละภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาทางเลือกนั้น
ชื่อของแพทย์ผู้ทําการรักษา
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10. การยอมรับจากผู้ป่วยว่าแพทย์ได้ให้ข้อมูลต่างๆแล้วอย่างครบถ้วน ผู้ป่วยได้ซักถามในสิ่งที่
สงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนรักษาและได้รับคําตอบจนเป็นที่พอใจ; และ
11. ลายเซ็นของผูป้ ่วยหรือผู้ที่มอี ํานาจแทนผูป้ ่วย บนแบบแสดงความยินยอมก่อนจะได้รับการ
รักษาใดๆ
นอกจากข้อบังคับขั้นต่ําที่กล่าวมาข้างต้น เรายังแนะนําให้คุณพิจารณาเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้
ในผู้ป่วยที่มีข้อระมัดระวังพิเศษบางราย
1. การแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่อาจถูกกระตุ้นโดยขั้นตอนการปฏิบัติหรือ
การรักษา; และแจ้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นปฏิกิริยาดังกล่าว
2. รูปแบบวิธีที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. รายละเอียดทางเทคนิคของสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
4. เวลาที่ใช้ในการฟื้นตัวจากการรักษา
5. ผลกระทบทีม่ ตี ่อวิถีชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษา
สิ่งที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่จัดหามาให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งอาจจะ
ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับในรัฐของคุณ
กรุณาอ่านภาคผนวก VII สําหรับตัวอย่างของแบบแสดงความยินยอมรับการรักษา
B. การประเมินทางคลินิก ก่อนเข้ารับการบําบัดสารพิษโดยวิธีคเี ลชั่น
ก่อนจะเริ่มให้ยาแบบเข้ากระแสเลือด แพทย์ผู้ทําการรักษาควรจะมีประวัติการรักษาที่
สมบูรณ์ของผูป้ ่วยและทําการตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนและจดบันทึกเก็บไว้ แพทย์ควรจะขอ ผลการ
ตรวจตรวจที่เกี่ยวข้องใจอดีต เช่น ผลการเอกซเรย์ของหลอดเลือดอาร์เทอรี หรือผลตรวจเส้นเลือดที่อยู่ข่าย
อื่นๆด้วย และจดบันทึก รายชื่อ ขนาด และความถี่ของยาทุกชนิดที่ผู้ป่วย กําลังรับอยู่รวมไปถึงการแพ้ยา
ต่างๆ
ในบันทึกควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม การออกกําลังกายปัจจุบันของผู้ป่วยการ
บริ โ ภคอาหารเสริ ม เช่ น วิ ต ามิ น และเกลื อแร่ต่ า งๆรวมไปถึ งสุร า กาแฟและบุห รี่ ผู้ทําการรัก ษาควร
จะสอบถามถึ งรู ปแบบการนอนของผู้ป่ ว ย สอบถามถึงสิ่ งที่ก ระตุ้ น ให้ เกิ ดความตึง เครีย ดและวิธีที่
ผู้ป่ว ยตอบสนองต่อความตึงเครียดต่างๆ
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ในขณะที่กําลังตรวจร่างกายผู้ป่วยอยู่นั้นผู้ตรวจควรให้ความสนใจกับคุณภาพของชีพจร
อาร์เทอรี เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟังหลอดเลือด อุณหภูมิผิวหนังที่ส่วนปลายของแขนขา ภาวะ
ผมร่วง ความผิดปกติของเล็บ สภาวะทางอารมณ์ และตรวจหาอาการที่บ่งชี้ภาวการณ์แข็งตัวของหลอด
เลือดแดง ผู้ป่วยควรมีภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมการวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษร ในการตรวจนั้นแพทย์
ควรตรวจสภาพเส้นเลือดของผู้ป่วยแบบไม่ใช้การผ่าตัดตามเกณฑ์ทางคลินิก คืออย่างน้อยให้ทําการตรวจฟัง
เสียงการไหลเวียนเลือดแบบดอปเลอร์ ของ ความดันซิสตอริค (Segmental Doppler systolic blood
pressure) ที่สว่ นปลายของอวัยวะต่างๆ
เนื่องจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้นแตกต่างไปในแต่ละท้องที่ ดังนั้นคุณอาจจะ
จําเป็นต้องทําการแจ้งทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การทดสอบที่ต้องการ รวมไปถึงการตรวจเพิ่มเติมที่
จําเป็นของผู้ป่วยกรณีพิเศษต่าง ๆ การตรวจขั้นต้นนั้นควรจะประกอบด้วยผลตรวจนับเม็ดเลือดอย่าง
สมบูรณ์พร้อมแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Complete blood count with differential) ผลการตรวจสารเคมี
และสารอิเลคโทรไลท์ต่างๆในกระแสเลือด ได้แก่ โซเดียม(Na) โปแทสเซียม(K) คลอรีน (Cl) น้าํ ตาล
ในกระแสเลื อ ด ยู เ รี ย ในการแสเลื อ ด(BUN) ครี อ ะที นี น (Cr) แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส (P) กรดยู ริ ก
คอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลแบบเอชดีแอล ไตรกลีเซอไรด์ และผลตรวจเอนไซม์และโปรตีนจากตับ
นอกจากนี้ยังมีผลตรวจปัสสาวะ การทํางานของต่อมไทรอยด์ (หาไทรอยด์ ฮอร์โมน TSH, T4, T3, และ T7)
และผลเอกซ์เรย์ปอดหากจําเป็น
ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจหาปริมาณเลือดที่ถกู กรองโดยไต (creatinine clearance) เป็น
เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุต่างๆในกระแสเลือดเพื่อหาความ
เป็นพิษจากโลหะหนักที่อาจมี และเพื่อหาภาวะพร่องของแร่ธาตุบางชนิด โดยอาจจะใช้การตรวจหาจาก
เส้นผม ปัสสาวะ หรือจากกระแสเลือด การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้การวิธีตรวจแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแพทย์ผู้ตรวจ ตัวคนไข้ที่เข้ารับการตรวจ และ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
หรือประเทศนั้นๆ
ก่อนและหลังการเข้ารับการฉีด EDTA ครัง้ แรก ให้เรียกเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากผู้ป่วย
เพื่อนํามาตรวจหาแร่ธาตุจําเป็น และหาระดับของโลหะหนักที่เป็นพิษในทันที เพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้
ปริมาณของแร่ธาตุและโลหะหนักที่เป็นพิษในกระแสเลือดขณะนั้น
ผู้ป่วยไม่ควรบริโภคอาหารหรืออาหารเสริมที่มีแร่ธาตุต่างๆเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ก่อนเข้ารับการทดสอบ และต้องงดไปจนกว่าจะทําการเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อทําการทดสอบอย่าง
ครบถ้วนแล้ว
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ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจกรองเพื่อหาภาวะผิดปกติของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โดย
อาจจะทําการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose tolerance
test) ระดับน้ําตาลหลังมื้ออาหาร (Post-prandial blood sugar) ฟรุกโตซามีน (Fructosamine)
ไกลโคฮีโมโกลบิน (Glycohemoglobin) เนื่องจากแพทย์ที่มีประสบการณ์ทางคีเลชั่นบางคนเห็นว่า ควรทํา
การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose tolerance test) กับ
ผู้ป่วย หากสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยเคยมีประวัติของการเป็นเบาหวาน หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผา
ผลาญกลูโคส โดยอาจจะรวมการตรวจระดับของฮอร์โมนอินซูลินด้วยก็ได้
ในกรณีเฉพาะบางราย แพทย์อาจสั่งให้มีตรวจพิเศษทางคลินิกหรือทางห้องปฏิบัติการ
เพิ่มเติมได้เช่นกัน การตรวจพิเศษเหล่านั้นเช่น การตรวจการไหลของเลือดและทําภาพผนังหัวใจโดยใช้
ไอโซโทปกัมมันตรังสี (non-invasive radioisotope blood flow and heart wall imaging) การทํา
พลิสโมกราฟ (Plethysmography) ของแขนขา
C. การเก็บบันทึกที่เหมาะสม
นอกเหนื อ จากคํา ยิ น ยอมรั บ การรั ก ษาพยาบาล ประวั ติ ก ารรั ก ษาของผู้ ป่ ว ยและ
การตรวจสุ ข ภาพแล้ ว ยั ง ขอแนะนํา ให้ ท่ า นเก็ บ สิ่ ง ต่ อ ไปนี้ ไ ว้ ใ นแฟ้ ม ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคนเพื่ อ ให้ ส ามารถ
นํามาใช้ได้สะดวกหากต้องการ:
1. ผลตรวจทางชีวภาพต่างๆ (Biologocal test)
สําเนาผลการตรวจสอบทางชีวภาพทั้งหมดของผู้ป่วย ทั้งผลแลบที่ต้องตรวจประจําวัน
และผลแลบทีต่ ้องตรวจตามเกณฑ์วิธีทางคีเลชั่น ควรจะมีอยู่ในแฟ้มผู้ป่วยพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
คุณควรให้ความสําคัญกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย หากมีข้อติดขัดใดๆ
เกิดขึ้นให้พยายามแก้ไขให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตรวจวิเคราะห์สถานะของสารอาหารและแร่ธาตุ
ต่างๆของผู้ป่วย
2. การทดสอบการตรวจสอบเส้นเลือด (Vascular monitoring test)
สําเนาผลการตรวจสอบ และรายงานทั้งหมดที่ประเมินสถานะของระบบไหลเวียนต่าง ๆ
ของผู้ป่วย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทําคีเลชั่นบําบัด ควรเก็บไว้กับชาร์ตของผู้ป่วย (Patient’s chart)
เพราะหากผู้ป่วยมีอาการทรุดอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แพทย์จะได้มีข้อมูลในมือเพื่อ
ตรวจสอบได้ทันท่วงที
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3. แผ่นสรุป (Recap sheet)
แผ่นสรุปผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่สําคัญควรจะถูกเก็บรักษาไว้กับทะเบียน
ประวัติผู้ป่วย
4. การจดบันทึกความก้าวหน้า (Progress Notes)
แพทย์ต้องมีการจดบันทึกความก้าวหน้าของการพบแพทย์หรือการรักษาของผู้ป่วย
ทุกๆคน
5. แผนภาพ Flow sheet
ต้องมีการทําแผนภาพการทําคีเลชั่นบําบัดทุกครั้ง โดยมีสว่ นผสมทั้งหมดที่ใช้ในการ
บําบัดแต่ละครั้ง
D. ขั้นตอนการรักษา (Treatment Procedure)
6. สารละลายที่ให้ทางเส้นเลือด (Infusion solution)
a. ตัวทําละลาย (Carrier solution)
ตัวทําละลายที่ใช้ควรเป็น iso-osmolar หรือ hyper-osmolar เล็กน้อย มีปริมาตร 250
ถึง500 มิลลิลติ ร สารน้ําแต่ละขวดควรจะทําการผสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายไป โดยใช้ sterile water ที่ใช้
สําหรับฉีดเข้าเส้นแล้วทําการเติมส่วนผสมทีไ่ ด้คํานวณไว้ลงไปเพื่อปรับค่า osmolarity ถ้าหากมีการใช้น้ํา
กลั่นควรใช้ความระมัดระวังไม่ให้สารน้ําที่ได้มีค่า osmolarity ต่ําเกินไป ซึ่งจะทําให้เม็ดเลือดแดงแตก
(Hemolysis) และ ปัสสาวะมีสีเข้ม (Hemoglobinuria) น้ําเกลือ normal saline หรือครึ่งหนึ่งของ
normal saline หรือ สารละลายกลูโคส 5% ก็สามารถใช้ได้แต่จะทําให้สารน้ําที่ได้เป็น hyper-osmolar
ปกติแล้วสารน้าํ ที่เป็น hyper-osmolar นั้นจะไม่เป็นปัญหาและยอมรับได้ (ดู ภาคผนวก I)110
ถ้ามีการใช้น้ํากลั่นบริสุทธิ์เป็นตัวทําละลายจําเป็นต้องเพิ่มแอสคอเบต (ascorbate) ใน
ปริมาณที่คํานวณไว้สําหรับ iso-osmolar ณ เวลาที่ทําการให้สารน้ํา
b. EDTA
โดยปกติแล้ว EDTA ในตัวทําละลายจะเข้าสู่ร่างกายในอัตราที่ไม่เกิน 16.6 มิลลิลิตร/
นาที (1 กรัมต่อชั่วโมง) ค่าที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวและ creatinine clearance ของผู้ป่วย หากค่า
creatinine clearance น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร/นาที ขนาดของ EDTA จะต้องลดลงโดยเอาสัดส่วนของ
ค่าที่ได้หาร 100 แล้วคูณกับขนาดของ EDTA ที่คํานวณตามน้ําหนักตัว (ดู ภาคผนวก II)
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c. แมกนีเซียม
เติ ม สารละลาย แมกนีเ ซียมคลอไรด์ หรื อ แมกนี เซี ย มซัล เฟตแบบเข้ าเส้นที่ มี ธ าตุ
แมกนีเซียมประมาณ 214มิลลิกรัม ลงในขวดสารน้ํา (9 ml of 20%MgCl2 solution หรือ 4.5 ml of
MgSo4 solution) ปริมาณขนาดนี้จะเปลี่ยนไดโซเดียม EDTA เป็น MgNa2EDTA หากมีการใช้ EDTA
มากกว่า 3.0 กรัม ปริมาณของแมกนีเซียมที่ใช้ควรเพิม่ ขึ้นตามสัดส่วนน้ําหนักตัวของผู้ป่วย คุณควรลด
ปริมาณแมกนีเซียมหากมีการใช้ EDTA น้อยลงเพราะแมกนีเซียมส่วนเกินจะไปลดการหลั่งพาราไทรอยด์
ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ 150, 151
แมกนีเซียมมีหน้าทีส่ ามอย่าง
1) ลดความเจ็บปวดจากการรับสารน้ํา EDTA
2) ช่วยบําบัดอาการหลายอย่างที่รักษาด้วย EDTA และ
3) แมกนีเซียมดูเหมือนจะถูกส่งภายในเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการ
ทําคีเลชั่นบําบัด109 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการบําบัดนั้นมีแมกนีเซียมน้อยกว่าระดับที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย และหลายคนตรวจพบภาวะพร่องด้วยซ้ําไป
d. สารละลายบัฟเฟอร์ โซเดียมไบคาร์บอเนต
EDTA ปลดปล่อยไอออนไฮโดรเจนในสารละลายเมื่อมันรวมกับแมกนีเซียมกลายเป็น
MgNa2EDTA ในห้องปฏิบัติการ ความเป็นกรดที่เกิดขึ้นของสารน้ําทําให้เกิดความเจ็บปวดเฉพาะที่และการ
อักเสบในจุดให้ยาและมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบเฉพาะที่ จึงควรมีการเติม
โซเดี ย มไบคาร์ บ อเนตในสั ดส่ว นประมาณ 10 mEq ของไบคาร์ บอเนต ต่ อ 3 กรัมของ EDTA
(1 mEq ไบคาร์บอเนต ต่อ 300 มิลลิกรัมของ EDTA) เพื่อบัฟเฟอร์ค่า pH ให้เข้ากับภายในร่างกาย
e. ยาชาเฉพาะที่
แม้ว่าจะใช้ แมกนีเซียมและโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็ตาม บางครั้งผู้ป่วยอาจต้องการ
ลิโดเคอีนหรือ โปรเคอีนเพื่อช่วยลดความเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการบําบัดเป็นครั้ง
แรกๆ มีโอกาสน้อยที่จะมีการแพ้เกิดขึ้นกับลิโดเคอีน
ห้าถึงสิบ มิลลิลิตรของ สารละลาย 2% ของยาตัวใดตัวหนึ่งก็เพียงพอและสามารถใส่ลง
ในขวดสารน้ําได้โดยตรง และไม่ควรให้ยาเกิน 20 มิลลิลิตรของสารละลาย 2% ภายใน 3 ชั่วโมง
f. เฮพาริน
เพื่อลดโอกาสการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดดําในบริเวณที่ให้สารน้ํา สามารถให้
เฮพารินได้อย่างปลอดภัย ในขนาด 1000 ถึง 5000 หน่วย ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยทีม่ ีแนวโน้มจะมีอาการ
เลือดออก หรือให้ในปริมาณน้อยลงในผูป้ ่วยที่รับยาต้านการแข็งตัว (warfarin) ครบโดสแล้ว เฮพาริน
ปริมาณน้อยขนาดนี้จะไม่ไปรบกวนกลไกการแข็งตัวของร่างกาย
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g. แอสคอร์เบท
สามารถเติมวิตามินซีขนาด 4 ถึง 20 กรัม ลงในขวดสารน้ําได้ แอสคอร์เบทจะช่วยปรับ
สภาพของตัวทําละลายให้เป็น iso-osmolar แต่อย่างไรก็ตามแอสคอร์เบทที่มากไปเมื่อรวมกับสารอื่นๆ ที่
เติมเข้าไปอาจทําให้สารน้ําทีไ่ ด้เป็น hyper-osmolar ได้ แอสคอร์เบทยังเป็นตัวคีเลทอ่อนๆและช่วยเสริม
การทํางานของ EDTA ด้วย
แอสคอร์เบทช่วยเพิ่มความสามารถของ EDTA ในการดึง ตะกั่วออกจากระบบประสาท
ส่วนกลาง152,153,154 แอสคอร์เบทยังเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนและคอยจับอนุมูลอิสระ ควรใช้ความระมัดระวัง
ในการรักษาผูป้ ่วยที่ต้องจํากัดปริมาณโซเดียม เนื่องจากกรดแอสคอร์บิคนั้นเมื่อใช้ในสารน้ําจะใช้โซเดียม
ไฮดรอดไซด์เป็นตัวปรับค่า pH จึงมีโซเดียมอยู่ 11% โดยน้ําหนัก ในผูป้ ่วยที่พร่องเอนไซม์ G-6-PD จะมี
อาการแย่ลงเมื่อได้รับแอสคอร์เบทในปริมาณสูง
h. อื่นๆ
ปกติแล้วจะมีการเพิ่มวิตามินบีรวม (B1, B6, B12, Pantotheic acid) ขนาดพอสมควร
เข้าในสารน้ําด้วย EDTA ทําให้วิตามินบี 6 หมดไปซึง่ ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินดังกล่าว
ระหว่างการบําบัด วิตามินบีรวมช่วยเสริมการทํางานของการต้านอนุมูลอิสระ อาจสามารถพิจารณาเติม
โปแทสเซียมคลอไรด์ในสารน้าํ สําหรับผู้ป่วยที่สูญเสียโปแทสเซียมไปกับยาขับปัสสาวะ หรือในผู้ป่วยทีต่ รวจ
พบภาวะพร่องโปแทสเซียม สารอาหารเสริมเหล่านี้ดูดซึมได้ง่ายเมื่อให้ทางปาก ส่วนวิตามินบีรวมสําหรับฉีด
เข้ า เส้ น แบบที่ ป ราศจากสารกั น เสี ย สามารถสั่ ง ได้ จ ากร้ า นขายยาแม้ จ ะมี ร าคาแพงกว่ า และต้ อ งใช้
ทันทีหลังจากเปิดใช้
7. เทคนิคการรักษา
การให้ EDTA นั้น จะให้ผ่านทางเส้นเลือดดําโดยเวลาในการให้สารละลายนั้นจะอยู่
ระหว่าง 1.5 ถึง 3 ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาการให้สารละลายนั้นได้แก่ ปริมาณของ EDTA การทํางาน
ของผู้ป่วย การตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษาให้ครั้งก่อน และดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการักษา อัตราการ
ให้สารละลายนั้นไม่ควรมากกว่า 16.6 มิลลิกรัมต่อนาที หรือ 1 กรัมต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดตัวและสภาพ
การทํางานของไตของผู้ป่วย แพทย์หลายท่านนิยมใช้เข็มปีกผีเสื้อขนาด 25 หรือหลอดสวนขนาด 24 ในการ
ให้สารละลาย เพื่อลดโอกาสของการรั่วซึมในกรณีที่ผู้ป่วยเคลื่อนโดยไม่ระมัดระวัง
เข็มเล็กๆนีม้ ีขอ้ ดีสองอย่างคือ หนึ่ง สามารถใส่ได้ง่ายและไม่เจ็บปวดมาก และสองท่อ
ขนาดเล็กจะช่วยกันไม่ให้สารละลายไหลไวจนเกินไปหากผู้ป่วยใจร้อนแล้วแอบปรับอัตราการไหลให้มากขึ้น
ด้วยตัวเอง แม้จะยากที่จะให้สารละลายปริมาณ 500 มิลลิลิตร ผ่านเข็มเบอร์ 25 ให้หมดก่อนสาชั่วโมงแต่ก็
ยังเป็นไปได้ ดังนั้นพยาบาลควรจะคอยหมั่นตรวจสอบอัตราการไหลของสารละลายอยู่เสมอ
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ความถี่ของการบําบัดขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย ความทนทานต่อการบําบัด และก็ความ
สะดวก ผลสัมฤทธิ์ของการรักษาขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งของการให้สารละลาย มากกว่าระยะห่างระหว่างการ
บําบัด
ถ้าการตรวจการทํางานของไตของผู้ป่วยก่อนการรักษาให้ผลที่ผิดปกติ หรือถ้าผู้ป่วยรับ
การบําบัดมากกว่าสองครั้งต่ออาทิตย์ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจ ซีรัม ครีอะทินีน (serum creatinine) และ
ครีอะทินีน เคลียร์แรนซ์ (creatinine clearance) ก่อนการให้สารละลายในแต่ละครัง้ หากค่า ซีรัม ครีอะ
ทินีน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ให้ยุติการบําบัดจนกว่าระดับของ ครี อะทินนี จะกลับมาสู่คา่ ปกติอีกครั้ง ปกติ
แล้ ว ภายในเวลา 2 ถึ ง 3 อาทิ ต ย์ การทํา งานของไตจะฟื้ น กลั บ มาสู่ ส ภาพเดิ ม ก่ อ นการบํา บั ด
หรือดีกว่านั้น (100,102, 103)
ผู้ป่วยที่อ่อนแอ และผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทํางานของไตบกพร่องอาจจะจําเป็นต้องมีการ
เว้นระยะอย่างน้อยสองอาทิตย์ระหว่าการรัยการบําบัดแต่ละครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนสามารถอดทนต่อ
การรักษาได้ไม่เท่ากัน
ดังนั้นตารางการรักษาของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับผลทดสอบการทํางานของไตของ
ผู้ป่วยและการตัดสินใจทางคลินิกของแพทย์ผู้รักษาเป็นสําคัญ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจปัสสาวะ(dip stick)
ก่อนการบําบัดในแต่ละครั้ง ส่วนการตรวจค่า creatinine clearance 24 ชั่วโมงนั้น อย่างน้อยที่สุดควร
ต้องทําก่อนเริ่มบําบัด ตรวจซ้ําในการบําบัดครั้งที่ห้า และตรวจซ้ําทุกๆสิบครั้ง
ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามทําการให้สารละลายกับผู้ป่วยเกินหนึ่งครั้งในรอบ 24 ชั่วโมง
ถ้าหากไม่สามารถตรวจพบสัญญาณการเพิม่ ขึ้นของ ซีรมั ครีอทีนีน ได้เร็วเพียงพอ และ
ถ้าหากการบําบัดยังดําเนินต่อไปในผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองกรณีนี้อาจส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อไตอย่างรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่า EDTA สร้างความเสียหายระยะยาวต่อ
ไตหากผู้ให้การรักษาได้ปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังที่กําหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด และในความจริง
แล้วหากทําการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมการทํางานของไตผู้ป่วยโดยเฉลี่ยแล้วจะดีขึ้น
รายงานความเสียหายระยะยาวต่อไตนั้นมาจากการที่ผู้ป่วยได้รับ EDTA ปริมาณมากใน
เวลาสั้นหรือถี่เกินไปโดยปราศจากการติดตามผลการทํางานของไตอย่างใกล้ชิด การที่ผู้ป่วยแต่ละราบมี
ความทนต่อการักษาได้ไม่เท่ากัน ทําให้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจการทํางานของไตบ่อยๆ เพื่อ
ป้องกันกรณีที่อาจพบผู้ป่วยที่ไวต่อ EDTA
จํานวนครั้งของการบําบัดที่ให้ผลการรักษาสูงสุดนั้นผันแปรไปในผู้ป่วยแต่ละคน ปกติ
แล้วผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคจะเข้ารับการรักษาราว 30 ครั้ง หรือมากกว่านั้น และมีผู้ป่วยไม่น้อยที่ต้อง
เข้ารับการรักษาถึง 40 ครั้ง ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์เต็มที่ ผู้ป่วยบางรายจําเป็นต้องได้รับการบําบัด
มากกว่าร้อยครั้ง โดยใช้เวลาถึงสองสามปีทีเดียว
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โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาหลังจากการรักษาเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อยสามเดือนกว่าที่ผู้ป่วย
จะได้รับประโยชน์ทั้งหมดจาก EDTA
หลังจากทําการบําบัดครบตามตารางแล้ว แพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยรับการบําบัดเพิ่ม
ได้ (follow-up treatment) ราวๆ หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือนเพื่อผลการรักษาในระยะยาว โดยปกติแล้ว
หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดครบ 30 ครั้ง ก็เป็นการดีที่จะทําการบําบัดติดตามต่อเดือนละครั้งเป็นเวลา
หนึ่งปี หลังจากนั้นอาจจะลดลงหรือคงไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยเป็นสําคัญ
8. เวชภัณฑ์และเครื่องมือ
a. สารละลายน้ําเกลือ ใช้ขนาด 250 ถึง 500 มิลลิลิตร โดยคํานวณให้สารละลายสุดท้าย
มีความเข้มข้นเท่ากัน หรือมากกว่าเลือดเล็กน้อย
b. เข็มปีกผีเสื้อ ใช้เข็มขนาด 25 gauge แพทย์บางท่านอาจจะเลือกที่จะใช้เข็มแบบอื่นได้
ในบางกรณีหากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมืออาจมีความจําเป็นที่จะต้องใช้หลอดสวนชนิดอ่อนสําหรับการให้ทาง
หลอดเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลือดออกได้
c. สายน้ําเกลือ
d. ถาดวางอุปกรณ์สําหรับเจาะเข้าเส้น ประกอบไปด้วยสายรัดห้ามเลือด สําลีชุบ
แอลกอฮอล์ พลาสเตอร์ปิดแผล เทปกาว กรรไกร ที่วางแขน ฯลฯ
e. ไดโซเดียม EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid ไม่ใช่ เกลือแคลเซียมไดโซเดียม) ในสหรัฐอเมริกาจะมีชนิดขวดแก้วขนาด 20 มิลลิลิตร ( 3 กรัม) โดยผู้ป่วยจะสามารถทนต่อยา
ได้ดีที่สุดหากปราศจากสารกันเสีย
f. สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์ 20% สําหรับฉีด หรือแมกนีเซียมซัลเฟต 50% สําหรับ
ฉีดสามารถหาได้ทั้งในแบบหลอดแก้วและขวดแก้วสําหรับการใช้หลายครั้ง และจะดีที่สุดหากใช้ชนิด
ปราศจากสารกันเสีย สารละลายแมกนีเซียมส่วนใหญ่จะผสมจากเกลือแมกนีเซียมที่มีความชื้นอยู่
(hydrated magnesium salts) โดยจะมีระบุไว้ที่ฉลากว่า “heptahydrate หรือ hexahydrate”
หากคํานวณโดยคํานึงถึงปริมาณความชื้นที่มีอยู่เดิมในโครงผลึกเกลือแมกนีเซียมจะ
พบว่าปริมาณของธาตุแมกนีเซียมในสารละลายที่ได้นั้นจะมีอยู่เพียงราวๆครึ่งหนึ่งของกรณีท่ีใช้เกลือ
แมกนีเซียมที่ปราศจากความชื้น ดังนั้นหากจําเป็นที่จะต้องคํานวณปริมาณธาตุแมกนีเซียมให้อ่านฉลากให้
ละเอียดและปรึกษาผู้ผลิตหากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์ นั้นๆ
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g. โซเดียมไบคาร์บอเนตสําหรับฉีด ขนาด 1 mEg/ml นั้นสามารถใช้เป็นสารละลาย
บัฟเฟอร์ได้ โดยค่า pH ของสารละลายนั้นจะต้องปรับให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติของร่างกาย ซึ่งอยู่ระหว่าง
6.5 และ 7.5
h. ลิโดเคอีน หรือ โพเคอีน สําหรับฉีด (ปราศจากสารกันเสีย) จะอยู่ในรูปของสารละลาย
2% แต่ก็ยังสามารถหาแบบทีม่ ีความเข้มข้นอื่นๆได้เช่นกัน อาจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ ลิโดเคอีน หรือ
โพเคอีน หาก มีการใช้ แมกนีเซียมไดโซเดียม EDTA ในการบัฟเฟอร์ค่า pH ของสาละลาย
i. ที่วางแขนแบบนุ่ม จะช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้ป่วยและลดโอกาสการเกิดการซึม
เลือดของผู้ป่วย การยกแขนขึ้นเล็กน้อยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดความอึดอัดให้ผู้ป่วย
j. วิตามินซี (ascorbate) สําหรับฉีดขนาด 250 ถึง 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นั้นถูก
บัฟเฟอร์ให้มีค่า pH เท่ากับเลือดโดยใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งทําให้ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้นถึง 11% ซึ่งจะ
เป็นทั้งในชนิดที่เขียนบนฉลากว่า “ascorbic acid” หรือ “sodium ascorbate” มากไปกว่านั้น แม้ใน
ชนิดที่มีการระบุว่า “ปราศจากสารกนเสีย” นั้นก็มีสารซัลไฟท์ ซึ่งมีกลิน่ ไม่พึงประสงค์ และก่อให้เกิดการ
ตอบสนองในทางลบในกลุ่มผูป้ ่วยที่มีความไวต่อสารเคมีได้
k. ไพริ ดอกซิ น (วิ ต ามินบี 6) สําหรั บฉีดนั้น เป็น ชนิ ดขวดแก้ว ขนาด 100 มิล ลิกรัม /
มิลลิลิตร สําหรับการใช้หลายครั้ง แต่ก็สามารถหาได้ในขนาดอื่นๆด้วย วิตามิน B6 สําหรับฉีดนั้นยังมาในรูป
วิตามินบีรวม ที่ประกอบไปด้วย ไทอามิน (B1) 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ ไซยาโนโคบาลามิน (B12)
1000 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
l. เฮพพาริน สามารถหาได้แบบชนิดที่มีความเข้มข้น 5,000 หรือ 10,000 หน่วยต่อ
มิลลิลิตร โดยปกติแล้วจะเป็นชนิดขวดแก้วสําหรับใช้หลายครั้ง
m. วิตามินบีรวมอื่นๆ สามารถหาซื้อได้ในรูปแบบฉีด โดยวิตามินบีรวมแบบพร้อมใช้
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการตอบสนองทางลบในผู้ป่วยบางรายหาก
ทุกชนิดจะมีส่วนผสมของสารกันเสียอยู่ด้วย
ต้องการวิตามินบีรวมจริงๆ สามารถสั่งให้เภสัชกรผสมชนิดที่ปราศจากสารกันเสียให้ได้
n. โปแทสเซียมคลอไรด์สาํ หรับฉีด นั้นอาจถูกนําไปใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโปแทสเซียมใน
เลือดต่ํา แต่โดยปกติแล้วจะไม่มีการใช้โดยแพทย์ในการบําบัดด้วยวิธีคีเลชั่นทั่วไป โดยขนาดการใช้เท่ากับ 3
ถึง 5 mEq ต่อการให้สารละลายแต่ละครั้ง
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อย่ า งไรก็ ตาม ได้ เ คยมี ก ารให้ ธ าตุ โปแทสเซีย มสูงถึ ง 20 mEq ในผู้ป่ว ยที่ ข า
โปแทสเซียม โปแทสเซียมคลอไรด์สามารถถูกดูดซึมได้ดีเมื่อให้ทางปาก ส่วนการให้ทางหลอดเลือดดํานั้นจะ
ทําให้ผู้ป่วยรู้สกึ เจ็บและเพื่อโอกาสการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบและหลอดเลือดกระด้าง(sclerosed viens)
o. อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความสบายของผู้ป่วย เช่น เก้าอี้แบบเอนได้ที่มีที่สําหรับวางเท้า ซึ่ง
จะทําให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายระหว่างการบําบัดที่ต้องให้เวลานานมาก ๆ และควรจะเตรียมกล่องไม้เอาไว้เผื่อ
จําเป็นต้องเอามารองขาเก้าอี้เผื่อมีกรณีฉุกเฉินเช่น ภาวะความดันต่ํา หรือ การช็อค
ส่วนอุปกรณ์ทใี่ ช้แขวนถุงน้ําเกลือนั้นก็มีการใช้กันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นที่แขวนถุง
น้ําเกลือที่มีใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป หรือเป็นตะขอไม้สําหรับแขวนเสื้อคลุมแบบติดผนังหรือเพดาน การ
เลือกใช้สิ่งไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละที่
9. ชุดเครื่องมือฉุกเฉิน
ควรจะมีชุดฉุกเฉินชนิด “crash cart” พร้อมใช้งานรวมไปถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุปกรณ์สาํ หรับปั๊มหัวใจอยู่ในสถานที่ทที่ ําการบําบัดด้วย ควรจะมีการตรวจสอบอายุของยาและสารฉีด
ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ และทําการเปลี่ยนใหม่ทันทีหากมีการหมดอายุ ชุดเครื่องมือควรจะมีอุปกรณ์ส่อง
สําหรับโสต ศอ นาสิก (Laryngoscope) ทีม่ ีแสงสว่างเพียงพอและมีแบตเตอรี่ ที่ใหม่อยู่เสมอ และควรจะมี
ท่อหลอดลมและชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ
และอุปกรณ์ฉกุ เฉินอื่นที่จําเป็นสําหรับการรักษาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจาก EDTA
(เช่น ภาวะแคลเซียมหรือน้าํ ตาลในเลือดต่ํา) และรวมไปถึง สารละลายกลูโคส 50% สําหรับฉีดและ
แคลเซียมกลูโคเนต หรือแคลเซียมสําหรับฉีดที่เหมาะสมอื่นๆ และ หลอดฉีดยาขนาด 10 ถึง 50 มิลลิลิตร
ควรจะมีการเตรียมสารละลายเดร็กโตส 5% ขนาด 500 ถึง 1000 มิลลิลิตรสารละลาย
ั ญาณว่า
น้ําเกลือหรือสารละลายริงเกอร์ (Ringers solution)ไว้พร้อมใช้เสมอ หากมีการสงสัยหรือมีสญ
ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองทางลบต่อการบําบัด ให้หยุดการให้ EDTA ทันทีและให้สารละลายที่เตรียมไว้ต่อ
เข้ากับชุดเข็มเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตัน หากผู้ป่วยน่าจะต้องใช้ชุดกระตุ้นชีพจรอย่างแน่นอนแล้ว
หรือว่าความดันเลือดลดลง ควรจะเริม่ ให้น้ําเกลือสํารองทันทีโดยใช้เข็มขนาดใหญ่หรือหลอดสวนก่อนที่
ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อค หรือก่อนที่ระบบไหลเวียนโลหิตจะล้มเหลว
ควรมีการเตรียมเข็มและหลอดฉีดยาหลายขนาดไว้ในบริเวณที่ให้การบําบัดผู้ป่วย และ
ควรมีการจัดเตรียมให้พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยปราศจากความสับสนหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น
เครื่องให้อ็อกซิเจนควรจะถูกเตรียมไว้ให้พร้อมใช้งานและติดตั้งพร้อมกับอุปกรณ์
หน้ากากหรือหลอดสวนจมูก ที่สามารถต่อเข้ากับถุงบีบช่วยหายใจในกรณีฉุกเฉิน
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พึงละลึกเสมอว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสีย่ งที่จะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หลอดเลือด
สมองตีบ หัวใจวาย และอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นอยู่แล้ว โดยที่ไม่เกีย่ วกับสถานที่หรือการบําบัดที่กําลัง
ดําเนินอยู่
ผู้ป่วยที่เรื้อรังจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในสถานบําบัดจึงเป็นไปได้สูงที่อาจจะต้องใช้
มาตรการช่วยชีวิตต่างๆ ดังนั้นเครื่องกระตุ้นหัวใจและเครื่องวัดการทํางานของหัวใจก็ควรจะมีพร้อมไว้ใช้
งาน และเจ้าหน้าที่ควรจะได้รับการฝึกช่วยชีวิตเช่นกัน
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ที่จะต้องให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการทําคีเลชั่นบําบัดนั้นควรจะต้องมีความ
พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการให้การบําบัดได้
ขอแนะนําให้มีแพทย์ ที่ได้รับการฝึกฝนมาประจําอยู่ในสถานพยาบาลที่ทําการบําบัด
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามกฎมายได้อนุญาตให้ไม่มีแพทย์ประจําได้หากมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกฝน
ที่พอเพียงและมีเครื่องมือที่พร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นขณะทําการบําบัด
มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยที่อาจจะมีอาการไวผิดปกติต่อ EDTA ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับการ
ใช้ยาชนิดอื่นๆทั่วไป ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ใช้ทั่วไปคือการให้ EDTA ในครั้งแรกเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดปกติเพื่อ
ดูการตอบสนองของผู้ป่วย หากผู้ป่วยสามารถรับการให้ยาในครั้งแรกได้ดีก็สามารถเพิ่มขนาดยาขึ้นจนเท่ากับ
ขนาดที่คํานวณไว้ในตอนแรกได้
อาจจะมีการติดแถบกระดาษกาวในแนวดิ่งไว้ขา้ วขวดให้สารน้ําไว้เพื่อใช้ตรวจอัตราการ
ไหลได้ โดยมีการขีดระดับเริ่มต้นก่อนการให้สารน้ํา แล้วจึงขีดแบ่งย่อยส่วนที่เหลือออกเป็น สามหรือสีส่ ่วน
จากนั้นก็เขียนเวลาเริ่มที่ด้านบนของแถบการะดาษและเขียนเวลาที่คํานวณไว้สําหรับขีด
แบ่งย่อยแต่ละอัน แบบนี้ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบอัตราการไหลของสารน้ําได้ง่ายจากการสังเกต
ระดับสารน้ําเทียบกับเวลาบนแถบกระดาษ
มีบ้างที่ผู้ป่วยแอบเพิ่มอัตราการไหลของการให้สารน้ําเองเพราะต้องการลดเวลาที่ใช้ใน
การบําบัดจนบางครั้งอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเองได้ แม้ว่าจะใช้เข็มขนาด 25 gauge แต่ถ้าแขวน
ขวดสารน้ําสูงพอและหลอดเลือดมีขนาดใหญ่พอก็เป็นไปได้ที่สารน้ําขนาด 500 มิลลิลติ ร จะสามารถไหลจน
หมดได้ภายในเวลา 2 ถึง 2 ½ ชั่วโมง ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องหมั่นตรวจสอบอัตราการ
หยดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายจากการให้สารน้ําเร็วเกินไป
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ในบางครั้งอาจจะมีการเอาเทปกาวมาปิดตรงที่ปรับอัตราการหยดเพื่อห้ามไม่ให้ผู้ป่วย
แอบมาปรับอัตราการไหลเอง
แม้ว่า EDTA จะเกิดปฏิกิริยากับยาอินซูลินแบบเก่าบางชนิด และเกิดปฏิกิริยาใน
ระยะแรกๆกับยากระตุ้นหัวใจแล้ว นอกเหนือจากนั้น EDTA สามารถใช้รักษาร่วมกับยาที่เกี่ยวข้องกับหลอด
เลือดหัวใจทั่วไปและยาอื่นๆได้ค่อนข้างดี ไดโซเดียม EDTA นั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการหัวใจเต้น
ผิดจังหวะที่เกิดจากความเป็นพิษของสารกระตุ้นการทํางานของหัวใจเนื่องจากมันจะไปลดแคลเซียมในซีรมั
มีสมมตติฐานว่า โพรพราโนลอล (propranolol) สามารถลดประโยชน์บางอย่างที่ได้
จากการบําบัดของ EDTA โดยไปยับยั้ง พาราฮอร์โมน (parathormone) อาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าหาก
มีการใช้ยาอื่นแทนยาในกลุ่ม เบต้าบลอคเกอร์ (beta-1-blocker)
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรหยุดใช้เบต้าบลอคเกอร์แบบกะทันหันเนื่องจากอาจทําให้เกิดภาวะ
หลอดเลือดหัวใจตีบหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดได้ โดยปกติแล้วหากใช้ในปริมาณที่น้อย
ถึงปานกลางเบต้าบลอคเกอร์และยาที่ใช้กบั หัวใจจะไม่ไปขัดขวางกลไกการบําบัดของ EDTA และบางที
อาจจะมีประโยชน์ในการช่วยป้องการเกิดหัวใจวายซ้ําได้อีกด้วย
การให้แคลเซียมชนิดรับประทาน หรือแบบฉีดเสริมเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความระคาย
เคืองจากภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา (hypocalcemic irritability) ไม่นา่ จะมีผลเสียต่อการบําบัด และยัง
เคยมีการรายงานถึงผลดีของการใช้แคลเซียมไดโซเดียม EDTA อีกด้วย กลไกการทํางานของ EDTA จะมีผล
โดยตรงต่อระดับแคลเซียมและพาราไทรอยด์ฮอร์โมน แต่ว่าร่างกายสามารถสร้างสมดุลแคลเซียมขึน้ ใหม่ได้
หากหยุดหรือแก้ไขพยาธิสภาพที่เกิดจากอนุมูลอิสระ(free radical pathology) และฟื้นฟูการทํางานของ
เยื่อหุ้มเซลล์
บ่อยครั้งที่มีการใช้ ยาในกลุม่ ไนเตรท, แคลเซียมบลอคเกอร์, ยาขับปัสสาวะ(มีรายงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย) , เบต้าบลอคเกอร์, ยาลดความดัน และยาขยายหลอดเลือด
ควบคู่ไปกับการบําบัดด้วยวิธีคีเลชั่น
ในบางกรณีอาจมีความจําเป็นต้องให้อาหารเสริมโปแตสเซียมและแมกนีเซียมกับผู้ป่วย
ที่รับการบําบัดสารพิษออกทางปัสสาวะ และควรลดหรืองดยาต้านการจับตัวป็นก้อนของเลือดชนิดรับประทาน
หากไม่มีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ยาต้านการจับตัวของลิ่มเลือด
E. การประเมินผลระหว่างการรักษา
ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการตรวจปัสสาวะ (dip stick) ก่อนการบําบัดในแต่ละครั้ง และอาจ
ต้องตรวจถี่ขึ้นหากตรวจพบความผิดปกติของระบบไต
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หลังจากการบําบัดทุกๆ 5 ถึง 10 ครั้ง ต้องทําการตรวจค่า ครีอทินีน เพื่อติดตาม
สถานการณ์ทํางานของไต
เราอาจต้องทําสิ่งที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้ให้ถี่ขึ้นขึ้นอยู่กับอาการและชนิดการรักษาของผู้ป่วย
แต่ละราย โดยอาจจะเอามารวมเข้ากับรายงานผลตรวจเลือดที่ใช้ตรวจสอบความผิดปกติต่างๆก่อนรับการ
บําบัด หรือเพื่อเอาไว้ตรวจสอบว่าไม่มีความผิดปกติอื่นๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมระหว่างการบําบัด
อาจจะจําเป็นต้องตรวจซีรัมแคลเซียมหรือ พาราไทรอยด์ฮอร์โมนให้ถี่ขนึ้ ในผู้ป่วยที่ทนต่อ
การบําบัดด้วยวิธีคีเลชั่นได้น้อย อย่างไรก็ตามความถี่ของการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แต่ละ
ท่าน
F. การประเมินผลหลังจากการรักษา
หลังจากการบําบัด 20-30 ครั้งตามตารางปกติ (ขึ้นอยู่กับสภาพและอาการของผู้ป่วย,
ความห่างไกลสถานพยาบาล, การตัดสินใจทางคลินิกของแพทย์ ฯลฯ) จะเป็นการดีที่ทางสถานพยาบาลจะ
ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แพทย์หลายท่านสั่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดแบบเดือนละครั้ง
เพื่อติดตามผลต่อเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง หลังจากนั้นจึงลดความถี่ลงเหลือทุกๆไตรมาสเพื่อ
ประเมินผลการรักษา โดยในแรพบแพทย์แต่ละครั้งอาจมีการระบุให้มีการตรวจผลทางห้องปฏิบัติการหรือ
ตรวจร่างกายเพิ่มเติมได้
ภายในสามเดือนแรกหลังจากสิ้นสุดการบําบัดขั้นแรก ผู้ปว่ ยควรเข้ารับการตรวจหลอด
เลือดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น

ส่วนที่ 8 มาตรการเสริมสุขภาพอื่นๆ
a. การควบคุมอาหาร (Diet)
สําหรับการควบคุมอาหารนั้น แพทย์ทางด้านคีเลชั่น แทบจะทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า
ผู้ป่วยถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการแปรรูปทั้งหลาย เช่น อาหารที่มีส่วนประกอบของ
น้ําตาลทรายขาวหรือแป้งขาว น้ํามันหรือไขมันผ่านกรรมวิธี (Hydrogenated fats) อาหารทอด และ
อาหารที่ประกอบไปด้วยสารสังเคราะห์ต่างๆ และแพทย์ทุกคนก็มีความเห็นตรงกันอีกว่าผู้ป่วยควร
จะรับประทานอาหารจากธรรมชาติที่ปลอดสิ่งปลอมปนเท่าที่จะทําได้
ความเห็นที่ไม่ตรงกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปริมาณสัดส่วนที่ดีที่สุดของสารอาหารหลัก เช่น
โปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต สําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจ ด้านหนึ่งมีความเชื่อว่าอาหารของ
ผู้ป่วยต้องมีปริมาณไขมันที่ต่ํามาก (ควรปริมาณแคลอรี่ระหว่าง 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์) มีปริมาณโปรตีน
ปานกลาง (ประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์) และปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง (70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์)155,156,157
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ส่ วนอี กด้ านหนึ่งกลั บ มองว่ าควรจะมี ก ารรั บ ประทานคาร์ โ บไฮเดรตที่ต่ํา ไขมั น สูง
และ โปรตีนค่อนข้างสูง จํานวนเปอร์เซ็นต์ควรจะอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของไขมันและโปรตีน และ
มี ค าร์ โ บไฮเดรต 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 158 ช่ ว งไม่ น านมานี้ ค วามสนใจส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง ไปที่ สั ด ส่ ว นอาหาร
คาร์โบไฮเดรต 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน30 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์159
เหตุผลหนึ่งของความแตกต่างขนาดนี้มาจากความจริงที่ว่า สัดส่วนที่ดีที่สุดของสาร
อาหารหลักนั้นเปลี่ยนไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับส่วนประกอบทางชีวะเคมี และลักษณะทางพันธุกรรมของ
ผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคนสามารถไปได้ดีกับอาหารมังสวิรัติที่เข้มงวด แต่บางคนอาจจะไม่
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องการการศึกษาเป็นพิเศษจากแพทย์ด้านคีเลชั่นเพื่อหาระบบที่ดีที่สุด
สําหรับผู้ป่วย ระบบนี้อาจจะรวมถึงอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการเฉพาะตัวของผู้ป่วย
1. สภาพการออกกําลังกาย (Physical exercise)
มีความเห็นที่สอดคล้องกันระหว่างแพทย์ทั่วไปกับแพทย์คีเลชั่น ว่าการออกกําลังกาย
สําคัญสําหรับคนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยด้านหลอดเลือดหัวใจ
การศึกษาส่วนใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อหัวใจ และหลอดเลือดนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมการออกกําลังกาย ที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนในปริมาณทีส่ ามารถใช้ออกซิเจนได้จากการหายใจ
เข้าไป ซึ่งหมายความว่าผู้นั้นจะต้องไม่ออกกําลังกายหนักเกินไปจนออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดกรด
แลคติกในกล้ามเนื้อซึ่งจะถูกเรียกว่าการออกกําลังกายแบบอนาโรบิค ตัวอย่างของการออกกําลังกาย
แบบอนาโรบิคได้แก่ การเดินในจังหวะที่เร็วกว่าปกติ วิ่งจ๊อกกิ้ง วิ่งในลู่วิ่ง ขี่จักรยาน และว่ายน้ํา
การออกกําลังกายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้องทําในระดับความเร็วปานกลางเพื่อให้เป็นการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิค และขนาดของการออกกําลังกายที่เป็นแอโรบิค สําหรับบุคคลหนึ่งอาจจะเป็น
แบบอนาแอโรบิคสําหรับอีกบุคคลหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หลักง่ายๆ คือ ผู้ป่วย
ควรแค่รู้สึกหอบเบาๆและสามารถพูดหรือร้องเพลงได้ขณะออกกําลังกาย หากเขาไม่สามารถทําสิง่ ที่กล่าว
มาได้ แสดงว่าเขาต้องออกกําลังกายช้าลงหรือหยุด
อีกวิธีหนึ่งที่จะวัดความเข้มข้นของการออกกําลังกายคือการวัดค่าชีพจร วิธีนี้สามารถ
ใช้ได้ตราบเท่าที่ผู้ป่วยไม่ใช้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ หรือยาอื่นที่ชะลอการเต้นของหัวใจมิเช่นนั้นอาจเกิดอาการ
หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ การประมาณหยาบๆของอัตราการเต้นของชีพจรที่เหมาะสมเท่ากับ 180 ลบด้วย
อายุของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น อัตราการเต้นของชีพจรที่เหมาะสมของผู้ป่วยอายุ 50 ปี มีค่าเท่ากับ 130 ครั้ง
ต่อนาที
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ผู้ที่เริ่มโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ควรจะเริ่มจากช้าๆ และค่อยเป็น
ค่อยไปเป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ โดยพยายามออกกําลังกายอย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาที วันเว้นวัน โดย
ก่อนจะออกกําลังกายนาน 30 นาทีนั้น ให้ผู้ป่วยทําการวอร์มอัพกล้ามเนื้อเป็นเวลา 5 นาที และคูลดาวน์
เป็นเวลา 5 นาที ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตันควรจะออกกําลังกายโดยมีผู้ดูแล
อย่างใกล้ชิด โดยใช้เครื่องตรวจกราฟอัตราการเต้นของหัวใจ (electrocardiograph) แบบที่ใช้ในผู้ป่วย
ที่ทําการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจ
สําหรับผู้ป่วยทีอ่ ่อนแรงการออกกําลังกายควรทําแบบตัวต่อตัว และไม่ควรให้ผู้ป่วยออก
กําลังกายจนหมดแรง ถ้า ผู้ป่วยรู้สึก แย่ ลงหลั ง การออกกําลั งกายเมื่อเทีย บกั บก่ อ นการออกกําลังกาย
ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขโปรแกรมการออกกําลังทันที
ผู้ ป่ ว ยโรคทางหั ว ใจ และหลอดเลื อ ดหั ว ใจจะได้ ป ระโยชน์ จ ากการออกกํา ลั ง กาย
แบบแอโรบิค ซึ่งรวมถึงการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดรอบหัวใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
กล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะอื่นๆ อีกกลไกหนึ่งคือ เป็นไปได้ที่จะเกิดผลแบบคีเลชั่นจากกรดแลคติกใน
กล้ามเนื้อ มากไปกว่านั้นเหงื่อที่หลั่งออกมาในระหว่างการออกกําลังกายแบบแอโรบิคได้นําแร่ธาตุที่
เป็นประโยชน์ออกไปด้วยเช่นกันซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการทดแทน การออกกําลังกายมากเกินไปโดย
ไม่ได้รับสารอาหารทดแทนนัน้ ไม่เป็นผลดี
EDTA ไปลดวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างที่จําเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นในขั้นต่ําผู้ป่วยที่เข้า
รับการบําบัดด้วยวิธีคีเลชั่น ควรจะได้รับอาหารเสริมที่ประกอบไปด้วยวิตามินรวม เกลือแร่ และสารอาหาร
เพื่อป้องกันการขาดแคลนที่จะเกิดขึ้น
2. อาหารเสริมสุขภาพ
สังกะสีนั้นจําเป็นในกระบวนการต่อสู้กับอนุมูลอิสระ และมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกกําจัดโดย
EDTA ได้ ง่ า ย ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ อ าหารเสริ ม สั ง กะสี แ ก่ ผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทํา
คี เ ลชั่ น บําบัดโดยคํานึงถึงสถานะของสังกะสีเป็นสําคัญ
ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการให้อาหารเสริมที่เป็นธาตุอาหารรอง สารอาหาร
รองนั้นหากมีมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ อันตรกิริยาและการแก่งแย่งกันระหว่างธาตุเหล่านั้น
สามารถเกิดขึ้นได้ในลําไส้ทถี่ ูกดูดซึม ขนย้าย และถูกใช้งาน โดยโครเมียม สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และ
เหล็ก เป็นตัวอย่างของธาตุที่ใช้กลไกการดูดซึมและขนย้ายเดียวกัน หากมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินก็จะไปลด
กิจกรรมของธาตุอื่น ๆ ได้
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อาหารเสริมทองแดงเองนั้นก่อให้เกิดภาวะขาดสังกะสีได้ และอาหารเสริมที่มสี งั กะสี
ปริมาณมากก็สามารถก่อให้เกิดการขาดทองแดงได้เช่นกัน เหล็กนั้นไม่ได้เป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาของอนุมูล
อิสระเท่านั้น แต่มันยังเบียดเบียนการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุจําเป็นอื่น ๆ
มันเป็นการยากที่จะวินิจฉัยภาวะมีทองแดงมากเกินไปด้วยเหตุผลหลายประการ ในการ
ตรวจแร่ธาตุที่อยู่บนเส้นผมนัน้
บ่อยครั้งที่ระดับของทองแดงพุ่งสูงขึ้นจากปัจจัยปนเปื้อนภายนอกหลาย
ประการ ตัวอย่างเช่นอาจเกิดจาการที่ผู้ป่วยไปว่ายน้ําในสระน้ําที่ปนเปื้อนด้วย คอปเปอร์ซัลเฟต หรือการใช้
น้ําที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆที่ไหลผ่านท่อทองแดง การเพิ่มขึ้นของระดับทองแดงบนเส้นผม ปัสสาวะ เลือด
หรือ พลาสมานั้น อาจเกิดจากการอักเสบต่างๆ เช่น มะเร็ง หรือโรคไขข้อรูมาตอยด์ ภายใต้สภาพเหล่านั้น
ทองแดงถูกย้ายออกมาจากตับในกระบวนการ การป้องกันตัวของร่างกายการเริ่มหมดลงของทองแดงจาก
ตับทําให้ปริมาณทองแดงโดยรวมของร่างกายลดลง แม้ว่าผลการตรวจจะชี้ถึงระดับที่สูงของทองแดง
ในตัวอย่างที่ทําการตรวจ
ในเวลานี้ นอกจากการทําการตรวจชิ้นเนื้ อ (biopsy) ตับ แล้ ว แทบจะไม่มีวิ ธีใ ดที่
ยืนยัน ภาวะทองแดงในร่างกายมากเกิน ดังนั้นการประเมินการตอบสนองทางคลินิกของผู้ป่วยต่อทองแดง
อย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งจําเป็น
ทองแดงส่วนเกิน นั้นยังมีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระแม้ว่าภาวะ
พร่องทองแดงจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ป่วยก็ตาม การดูดซึมของทองแดงมีความแตกต่างกันมากในผู้ป่วยแต่ละ
คน ไม่ควรให้ทองแดงกับผู้ป่วยที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีทองแดงเกินในร่างกายแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับ
ประโยชน์จากอาหารเสริมทองแดงอย่างน้อย 2 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีความต้องการมากกว่า
นั้น
โครเมียมถูกขนส่งโดยโปรตีนทราสเฟอริน (Transferin) ซึ่งไวต่อเหล็ก ดังนั้นการรับธาตุ
เหล็กปริมาณมากจะไปรบกวนการดูดซึมโครเมียม การสะสมของเหล็กจะมากเกินทั้งในบุรุษและสตรีหมด
ประจําเดือนเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรให้เหล็กแก่ผู้ป่วยเว้นไว้เสียแต่ว่าจะตรวจพบความขาดแคลน
การให้อาหารเสริมเหล็กจึงควรให้เพียงเพื่อชดเชยให้กลับสู่สภาวะปกติของร่างกาย
หมายเหตุ: การให้อาหารเสริมสังกะสีนั้นหากไม่มีการให้ซีลีเนียมอย่างเพียงพออาจ
ก่อให้เกิดภาวะพร่องซีลีเนียมได้ ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และมะเร็งได้
หากจําเป็นต้องให้เพื่อชดเชยความพร่องด้วยปริมาณที่มากเกินค่าที่แนะนําในแต่ละวัน
(RDA) ควรทีจ่ ะให้โดส ที่เพิ่มมานั้นในเวลาที่ไม่ใช่มื้ออาหาร คนละเวลากับอาหารเสริมแร่ธาตุอื่นๆ เช่น
อาจจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้า เพื่อป้องกันการแก่งแย่งกันกับสารอาหารจําเป็นอื่นๆในอาหารและ
อาหารเสริม
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การขาดวิตามินดี หรือมีมากไปล้วนเป็นปัญหาทั้งนั้น การขาดแคลนอาจเกิดขึ้นได้หาก
ผู้ป่วยไม่ได้รับการสัมผัสกับแสงอาทิตย์เพียงพอ ไม่รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง เช่น นม หรือมีปัญหา
ในการดูดซึมของระบบลําไส้ ภาวะพร่องวิตามินดีอาจนําไปสู่ภาวะกระดูกพรุน และเพิ่มความเสี่ยงในมะเร็ง
บางแบบ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ร่างกายต้องได้รับการเสริมวิตามินอย่างน้อย 400 หน่วย
สากลต่อวัน
ในทางกลับกัน วิตามินดีที่มากเกินก่อให้เกิดการสะสมของแคลเซียมในเนือ้ เยื่ออ่อน และ
ทําให้การเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน (Atherosclerosis) คนที่ได้รับแสงแดดสม่ําเสมอ บริโภคอาหารที่
อุดมด้วยวิตามินดี และไม่มีปญ
ั หาการดูดซึมของลําไส้ไม่ควรรับการเสริมวิตามินดี หรือจํากัดให้ไม่เกิน 100
ถึง 200 หน่วยสากลต่อวัน
ผู้ป่วยที่บําบัดด้วยวิธีคีเลชั่น ที่เกิดอาการตะคริวของกล้ามเนื้อขาหรือที่ใดก็ตามมักจะ
ได้รับอาหารเสริมที่มแี คลเซียมมากขึ้นหรือแมกนีเซียมมากขึ้นหรือทั้งสองอย่าง แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการ
ดี กว่ าหากหลี กเลี่ย งการรั บ แคลเซี ย มเสริ ม ในวันที่ทํา การบําบั ดเพื่อ ที่มัน จะได้ไม่ ไ ปรบกวนกลไกการ
การเกิ ด ผลของปฏิ กิ ริ ย าไฮโปแคลซี เ มี ย ของ EDTA ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคกระดู ก พรุ น หรื อ มี ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ควรได้รั บแคลเซียมเสริมอย่างน้อย 1000 มิลลิกรัมและสารอาหารอื่นเพื่อช่วยในการสร้างกระดูก
อาหารเสริมรวมวิตามินเกลือแร่ และธาตุอาหารรองนั้นมีสารอาหารหลายอย่างที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยเสริมการทํางานของคีเลชั่นบําบัด ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีวางตลาดในหลายยี่ห้อ
ซึ่งล้วนมีองค์ประกอบของสารอาหารที่คล้ายคลึงกับขนาดความต้องการในแต่ละวัน (Daily dose) ตามที่
แสดงไว้ในภาคผนวก IV โดยขนาดในหนึ่งวันจะถูกแบ่งออกเป็นหกเม็ด รับประทานครั้งละสองเม็ดกับ
อาหาร หรือครั้งละสามเม็ดในตอนเช้าและมื้อเย็น
แพทย์ทางคีเลชั่น หลายรายพอใจกับสูตรของอาหารเสริมนี้ ผู้ป่วยสามารถซื้ออาหาร
เสริมสําหรับใช้ในหนึ่งเดือนได้ในขวดเดียวและมีราคาไม่แพง ผู้ป่วยที่อาการของโรคคงที่หรือผู้ป่วยที่มี
อาการพร่องของแร่ธาตุใดธาตุหนึ่งอาจจะแยกรับประทานอาหารเสริมที่เจาะจงเพิ่มขึ้นได้
สารอาหารเสริมอื่นๆอาจรวมถึง กรดไขมันจําเป็นเช่นน้ํามันปลา (Omega 3-EPA),
Evening Primrose, Borage หรือ Black current seed oil (Omega 6-GLA), วิตามิน อี, Coenzyme
Q10, L-carnitine, proanthocyanidins, cholesterol binding fiber, และ polysaccharide products
เป็นต้น ส่วนการให้ไนอะซินเพิ่มเติมก็จะช่วยลดระดับ cholesterol ได้ แต่ผู้ป่วยต้องสามารถรับได้กับ
โอกาสที่จะเกิดภาวะ niacin flush (ซึ่งสามารถลดความรุนแรงได้มากหากมีการให้แอสไพริน 80 มิลลิกรัม
ก่อนการให้ไนอะซิน) ซึ่งรูปแบบการรับประทานอาหารเสริมนั้นขึ้นอยู่กบั ความต้องการของแพทย์และผู้ป่วย
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เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุหลายคนมีปัญหาการหลั่งของกรดในกระเพาะ อาจจะสมควรให้มี
การใช้ เบตาอีน ไฮโดรคลอไรด์ (Betaine Hydrochloride) หรือกรดกลูตามิค (Glutamic acid) เพื่อช่วย
การย่อย สภาวะพร่องนี้สามารถถูกบันทึกได้ดีที่สุดด้วย Heidelberg Tubeless Gastrogram โดยอาจถือ
ว่าเอ็นไซม์ทั้งหมดจากตับอ่อนมีส่วนช่วยในการย่อยด้วย ยาแอสไพรินในขนาด 80-100 มิลลิกรัมต่อวันจะ
ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดซึ่งอาจทํางานร่วมกันกับ Coumadin โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ใช้วาล์ว
เทียมหรือมีภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําใหญ่ (Deep vein thrombisis, DVT)
ผู้ป่วยไม่ควรบริโภคแอลกอฮอล์ขณะรับการบําบัด
การสูบบุหรี่จะทําให้ผลการบําบัดด้วย EDTA ด้อยประสิทธิภาพลง ผู้ป่วยควรจะแนะนํา
ให้เลิกการใช้ใบยาสูบในทุกรูปแบบและได้รบั การช่วยให้เลิกบุหรี่
ผู้ป่วยควรได้รับการจูงใจให้ดมื่ ของเหลวมากๆ ถ้าเป็นน้ําสะอาดได้จะดี หรือน้ําที่ผ่านการ
ทํารีเวอร์สอสสโมซิสผ่านแอคติเวตคาร์บอนก็จะยิ่งดี กฎง่ายๆคือให้ด่ืมน้ําหนึ่งออนซ์ต่อน้ําหนักตัวหนึ่ง
กิโลกรัม
3. การจัดการความเครียด
ความเครี ย ดเป็ น ปรากฏการณ์ “ธรรมชาติ ” ของโลกยุ ค ใหม่ อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ มี
ความเครียดที่ “มากเกินไป” จะทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากขึ้น
ด้วยปริมาณ cortisol และ catecholamines ที่มากไป ร่างกายจะทํางานได้มี
ประสิทธิภาพน้อยลงและมีการผลิตสารเคมีที่ผิดปกติไป แพทย์ต้องพยายามเลี่ยงภาวการณ์ชกั กระตุกของ
กล้ามเนื้อหัวใจในทุกวิถีทาง เพราะอาจก่อให้เกิดการตีบตันของเส้นเลือดและบางครั้งเกิดภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดและตายได้แม้ว่าเส้นเลือดหัวใจนั้นจะไม่มีภาวะอุดตันก็ตาม ผู้ป่วยที่รับการทําคีเลชั่นบําบัด
ควรได้รับการประเมินถึงผลของสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียด และวิธีที่พวกเขาจัดการกับ
ความเครี ย ดเพราะอาจมี ส่ ว นในการทํา ให้ เ กิ ด โรคได้ หากจํา เป็ น ผู้ ป่ ว ยควรเข้ า โปรแกรมจั ด การ
ความเครียดด้วย

ส่วนที่ 9 สารคีเลทชนิดอื่นๆ
G. BAL
BAL (British Anti Lewesite) หรือ 2, 3-dimercaptopropanol เป็นสารคีเลชั่นที่มี
การใช้ประโยชน์ทางคลินิกเป็นตัวแรก ถูกพัฒนาขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้รักษาผลจากอาวุธเคมี160
BAL เป็นของเหลวค่อนข้างใสทีม่ ีกลิ่นเหมือนกํามะถัน มันถูกพบว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายมัน
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จะมีค วามสามารถที่ จ ะคี เ ลทกับ โลหะมี พิษ หลายตั วรวม เช่ น ทองแดง ปรอททั้ งในรู ป แร่ ธ าตุหรื อ
สารประกอบอนินทรีย์ พลวง สารหนู บิสมัส แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ทอง ตะกั่ว และนิเกิล160, 161, 162
สิ่งที่ทําให้มันมีความแตกต่างจากสารคีเลทอื่นๆ คือมันเป็นโมเลกุลที่มคี วามเป็นกลางทาง
ไฟฟ้า และมีความสามารถในการละลายได้ทั้งในน้ําและไขมัน มันสามารถแพร่ซมึ เข้าไปในเม็ดเลือดแดง
ได้ ดี 83 มั น ยั ง สามารถผ่ า นเข้ า สู่ เ ยื่ อ หุ้ ม เซลล์ แ ละกํา จั ด สารพิ ษ ออกในที่ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดย
สารคีเลทอื่น เช่น Na2CaEDTA และ Na3CaEDTA ซึ่งมีสภาพประจุเป็น -2 หรือ -3 ซึ่งสภาพประจุขนาด
นั้นไม่สามารถผ่านเข้าเยื่อหุ้มเซลล์ได้จึงถูกจํากัดอยู่แต่เฉพาะในของเหลวระหว่างเซลล์เท่านั้น นอกจากนั้น
BAL ยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องเนื่องจากยาส่วนใหญ่จะถูกกําจัดออกทางน้ําดี5
สาเหตุที่มีการใช้ BAL ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปน่าจะเป็นเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
จากการให้ยา (การฉีดสารละลายที่มีส่วนผสมของน้ํามันถั่วเหลือง/เบนซิลเบนโซเอท เข้าทางกล้ามเนื้อ) มัน
ยังถูกใช้รักษาโรคสมองที่เกิดจากตะกั่วในเด็ก (ควบคู่ไปกับ Na2CaEDTA) ซึ่งมีรายงานว่าได้ผลดีกว่าการ
รักษาด้วยวิธีอื่น83 มันยังถูกใช้รักษาพิษในไตที่เกิดจากการใช้ทองในการรักษาโรคไขข้อมากเกินไป160
ผลข้างเคียงของ BAL ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ความรูส้ ึกผิดปกติและไม่
สบายในส่วนทีเ่ ป็น (dysesthesias) ลมพิษ (Urticaria) และภาวะหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) จากความ
ดันซิสทอริและไดแอสทกริกสูง โดยจะพบบ่อยขึ้นเมื่อให้ในขนาดที่เพิ่มขึ้น อาการข้างเคียงเกิดขึ้น
เพียงชั่วคราวและมักไม่รุนแรง และผลข้างเคียงเหล่านี้จะลดลงหากใช้ในขนาด 2.5 มิลลิกรัม เมื่อเทียบกับ
การใช้ที่ 4.5 มิลลิกรัม ผู้ป่วยจะแสดงอาการมากที่สุดภายใน 10-30 นาที และปกติแล้วจะหายไปใน 30-50
นาที 163 BAL จะเข้าสู่พลาสมาและมีความเข้มข้นสูงสุด ระหว่าง 30-60 นาที ส่วนการดูดซึมและการกําจัด
สารพิษเสร็จสิน้ ใน 4 ชั่วโมง164 มีการห้ามใช้ BAL ในผู้ป่วยที่มีการทํางานผิดปกติของตับยกเว้นกรณีที่มี
อาการดีซ่านจากสารหนู (post-arsenical jaundice) ข้อห้ามดังกล่าวรวมถึงผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDk) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง
ได้(165, 166) มันไม่ควรใช้ในการคีเลท สารประกอบของปรอทที่มีสายสั้น เพราะว่ามีหลักฐานว่ามันจะไปทําให้
ปรอทสามารถถูกดูดนําเข้าไปสู่สมองได้ง่ายขึ้น167, 168
ไม่ควรให้ยาที่ประกอบด้วยธาตุเหล็กกับผู้ป่วยที่กําลังรับ BAL166 และควรหลีกเลี่ยง
การใช้ BAL ในการบําบัดพิษจากแคดเมี่ยม เพราะแม้ว่ามันจะช่วยเพิ่มการขับแคดเมีย่ มออกจากร่างกายแต่
มันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของแคดเมี่ยมในไตไปพร้อมๆกัน169 นอกจากนี้มนั ยังเพิ่มความเป็นพิษของ ซีลเี นียม
และเทลเลอเรียมจึงไม่ควรใช้เพื่อกําจัดแร่ธาตุดังกล่าวด้วย การรักษาสภาพความเป็นเบสของปัสสาวะจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแยกตัวของโลหะออกจาก BAL ที่ไตได้160, 169
เนื่องจากยานี้มีตัวทําละลายเป็นน้ํามันถั่วลิสง จึงไม่ควรใช้ BAL ในผูป้ ่วยเด็กที่มีอาการ
แพ้น้ํามันถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์ จากถั่วลิสง
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สําหรับการใช้เพื่อบําบัดพิษเฉียบพลันจากตะกั่วหรือทองนั้น ให้ทําการบําบัดทันทีด้วย
BAL ขนาด 3 ถึง 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกๆ 4 ชั่วโมง ใน 2 วันแรก และทําการให้ยา 4 ครั้งต่อวันในวันที่ 3
และวันละสองครั้งต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 10 วัน การบําบัดด้วยวิธีอื่นคือ การให้ D-penicillamine ทางปาก
หลังจากให้ BAL ไปแล้วสองวัน ในปริมาณ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยมีปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 2 กรัม/วัน
ในผู้ใหญ่ และ 1 กรัม/วันในเด็ก โดยแบ่งยาออกเป็นสี่ส่วนต่อวัน ให้ยาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน หากยัง
ปรากฏอาการให้เริ่มคอร์สทีส่ องได้ทันที170
BAL เพิ่มปริมาณการขับสารหนูออกในปัสสาวะขึ้น 40% โดยการขับสูงสุดเกิดขึ้นในเวลา
2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังจากการฉีด BAL
สําหรับบําบัดความเป็นพิษอ่อนๆ ให้ใช้ 2.5 กรัม/กิโลกรัม วันละสี่ครั้ง เป็นเวลาสองวัน
สองครั้งในวันที่ 3 และวันละครั้งเป็นเวลา 10 วัน170
สําหรั บพิ ษจากตะกั่ว BAL มี ค วามสามารถในการคี เ ลทได้ ทั้ งในและระหว่ า งเซลล์
ร่างกายจะขับสารพิษออกทางน้ําดีเป็นหลัก ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะไตพร่อง
BAL นั้ น นิ ย มใช้ เ ป็ น ยาตั ว เลื อ กแรกในการรั ก ษาเด็ ก ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างสมองอั น
เนื่องมาจากสารตะกั่ว เนื่องจากว่าหากให้ Na2CaEDTA ปริมาณมากในขณะที่มีปริมาณตะกั่วในเลือดสูงนั้น
จะไปทําให้ระดับของตะกั่วในสมองสูงขึ้นด้วย83
การใช้ BAL เพื่อบําบัดปรอทนั้น ในการบําบัดผู้ที่ได้รับพิษจากปรอทเฉียบพลันคือ ให้ยา
ขนาด 3-5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกๆ 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นให้ยาขนาด 2.5-3 มิลลิกรัม
/กิโลกรัม ทุกๆ 6 ชั่วโมงเป็นเวลาสองวัน และทุกๆ 12 ชั่วโมงอีกเป็นเวลา 7 วัน สารประกอบเชิงซ้อน
ระหว่าง BAL-ปรอทจะถูกขับออกทั้งทางอุจจาระและปัสสาวะ โดยสามารถประเมินประสิทธิภาพของการ
บําบัดได้จากระดับของปรอทในปัสสาวะ การเฝ้าระวังระดับและสมดุลของอิเลคโทไลต์และของเหลวนั้นเป็น
สิ่งจําเป็นตลอดช่วงการบําบัด171 พบว่าการให้สารน้ํา N-Acetyl-Cysteine ระหว่างการฟอกเลือดของ
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก methylmercury สามารถลดระดับของปรอทในเลือดได้172 ในห้องปฏิบัติการ การให้
ยาซีลีไนท์และ HgCl2 สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดกับไตได้173 จากการรวมตัวกันเป็น HgSe ที่ไม่
สามารถละลายน้ําได้174 จึงน่าจะระบุได้ว่าการใช้ซีลีไนท์ ในผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากปรอทสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงของพิษปรอทในไตได้
แม้ว่าจะสามารถใช้ BAL เพือ่ บําบัดพิษเฉียบพลันจากปรอท ควรมีการใช้สารคีเลทอืน่ ๆ
ในการรักษาอาการพิษเรื้อรังแทนเนื่องจากมีการพบว่า BAL สามารถเพิ่มระดับของปรอทในสมองแบบ
ชั่วคราวได้ ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง171 อาการ CNS syndrome ที่เกิดจากการสูดไอของธาตุ
ปรอทนั้นควรจะได้รับการบําบัดด้วย DMPS หรือ D-Penicillamine ให้ดูวิธีการใช้ของพวกมัน
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การดูประสิทธิภาพของสารคีเลทนั้น สามารถทําได้โดยการวัดระดับของการขับสารหนู
ปรอท และตะกั่วออกทางปัสสาวะ หากยังคงมีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง หรือย้อนกลับมาสูงใหม่ อาจจะ
จําเป็นต้องให้ผู้ป่วยเริ่มทําการบําบัดใหม่เพิ่มอีกรอบ
BAL มีขนาดบรรจุ 3 มิลลิลติ รอยู่ในหลอดแก้ว ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร
ในน้ํามันถั่วลิสง โดยการให้ยาทําผ่านทางกล้ามเนื้อเท่านั้น
H. DMSA –Succimer—Chemet
DMSA หรือ meso-2, 3-dimercaptosuccinic acid มีปฏิกิริยา กับโลหะพิษกลุ่ม
เดียวกับ BAL ซึ่งหลักๆคือ ตะกั่ว ปรอท สารหนู และทอง175, 176 เนื่องจาก DMSA มีองค์ประกอบเป็น
กรดคาร์บอกซี่สองกลุ่ม มันจึงสามารถละลายน้ําได้ และสามารถถูกไอออไนซ์ได้ที่สภาพ pH ที่มีในร่างกาย
ยานี้สามารถถูกดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินอาหารจึงสามารถให้ได้ทางปาก และเมื่อเทียบกับ BAL ยานี้มี
กลิ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและแทบจะไม่มีรสชาติ และมีความเป็นพิษน้อยกว่าถึง 30 เท่า177 ยานี้สามารถ
รับประทานได้พร้อมน้ําส้มหรือซอสแอปเปิล ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถูกใช้ให้กับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับพิษจากตะกั่ว
DMSA เป็นสารประกอบที่มีพิษค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากว่าจะมีองค์ประกอบของ sulfhydryl อาจทําให้
มีผู้ป่วยที่ไวต่อสารเหล่านี้ได้ องค์การอาหารและยาสหรัฐให้การรับรองการใช้ยานี้ในการบําบัดความเป็นพิษ
ในตะกั่ว ในช่วงสามสิบปีได้มีหลักฐานต่างๆ ที่น่าเชื่อถือเสนอแนะว่ายานี้เป็นตัวคีเลทที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษาปรอทและสารหนูเช่นกัน178
เนื่องจากสามารถให้ DMSA ทางปากได้ จึงสามารถให้กับเด็กที่ได้รับพิษจากตะกั่วได้โดย
ไม่ต้องนําตัวเด็กมาที่โรงพยาบาล จึงได้เปรียบกว่าการใช้ ไดโซเดียมแคลเซียม EDTA ที่ต้องมีการให้ผ่าน
ทางกล้ามเนื้อซึ่งปกติจะทําในโรงพยาบาล แต่ปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับการให้ผปู้ ่วยทําการรับประทาน
ยานี้เองที่บ้านคือผู้ป่วยอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์หรือใช้ยาไม่ตรงกับที่แพทย์สั่ง
ตรงข้ามกับไดโซเดียมแคลเซียม EDTA, ยา DMSA ไม่มีผลมากนักในการกําจัดแร่ธาตุ
สําคัญ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และทองแดงออกจากร่างกาย แม้ยานี้จะมีผลในการขับสังกะสี
เพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มากไปกว่าผลที่เกิดจาก EDTA178, 179
DMSA เกือบทั้งหมดถูกกําจัดออกจากร่างกายผ่านทางไตและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะ
ถูกขับออกจากอุจจาระและทางลมหายใจ ผู้ป่วยสามารถดูดซึมประมาณ 23% ของยาที่รับประทานเข้าไป
และเมื่อเข้าสู่รา่ งกาย DMSA จะถูกเผาผลาญได้อย่างรวดเร็ว180 ปัจจุบันนี้มาสามารถหายานี้ได้ในแคปซูล
ขนาด 100 มิลลิกรัม แต่สามารถให้เภสัชกรทําการปรับขนาดได้ตามขนาดที่คํานวณไว้
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ประมาณ 20% ของยาที่ให้กับผู้ป่วยจะไปปรากฏ ในปัสสาวะซึ่งก็สะท้อนถึงประมาณที่
ถูกดูดซึมในจากระบบทางเดินอาหาร โดยเฉลี่ยประมาณ 89% ของปริมาณที่พบในปัสสาวะนี้อยู่ในรูปแบบ
ที่ต่างจากเดิมคือเป็นส่วนผสมระหว่าง Disulfides กับ L-cycteine มีเพียง 11% เท่านั้นที่ออกมาในรูปของ
DMSA อิสระ การขับ DMSA ทางปัสสาวะจะมีมากที่สุดที่ 2 ถึง 4 ชั่วโมง และประมาณ 75% จะถูกขับ
ออกใน 24 ชั่วโมง181
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว ของ Serum ALT (ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับ
ตะกั่วในร่างกาย) รายงานเกี่ยวกับผลไม่พึงประสงค์จาก DMSA ทีใ่ ห้ทางปาก (เช่น วิงเวียนศีรษะ และ
อ่อนเพลีย) พบได้น้อยและไม่รุนแรง ส่วนผลไม่พึงประสงค์อื่นๆ ก็จะจํากัดอยู่ที่อาการที่เกี่ยวกับช่องท้อง
เช่น อึดอัดแน่นท้อง มีแก๊ส หรือ ปวดท้อง
ยา DMSA สํา หรั บ รั บ ประทานนั้ น เพิ่ ม การดู ด ซึ ม ตะกั่ ว ในระบบทางเดิ น อาหาร
เช่นเดียวกับ D-Penicilamine และEDTA ที่ให้ทางปาก อย่างไรก็ตามยานี้จะไม่ก่อให้เกิดการตกค้างของ
ตะกั่วเพิ่มขึ้นมากนักเพราะตะกั่วส่วนใหญ่ทถี่ ูกดูดเข้าไปนั้นถูกขับออกจากร่างกาย182 ยานี้สามารถถูกใช้ได้
แม้ในผู้ป่วยที่พบการยืนยันภาวะพร่องเอนไซน์ G6DP (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) ต่าง
จาก BAL ซึง่ ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยดังกล่าว เนื่องจาก DMSA จะไม่ไปเพิ่มการคีเลทของธาตุเหล็ก มันจึง
สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่รับสารอาหารเหล็กเสริม183
DMSA ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐให้ใช้กับผู้ปว่ ยที่มีระดับตะกั่ว
ในเลือดสูงกว่า 45 ไมโครกรัม/เดซิลิตร อย่างไรก็ตามแพทย์บางท่านใช้ยานี้ในการบําบัดตะกั่วแม้ในผู้ป่วยที่
มีระดับของสารตะกั่วต่ํากว่านั้น เนื่องจากตะกั่วในร่างกายไม่ว่าจะปริมาณเท่าไรก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย
การใช้ DMSA นอกเหนือจากที่ระบุไว้ อีกอย่างหนึ่งคือการใช้เพื่อบําบัดหรือลดปริมาณ
สารหนู ใ นร่ า งกายผู้ ป่ ว ยในกรณี นี้ ส ามารถรั บ การบํา บั ด ได้ สู ง สุ ด ถึ ง สามรอบ โดยผลทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการจะเป็นตัวกําหนดจุดยุติของการบําบัด184
รูปแบบการรักษาปกติ : ทําการให้ DMSA ขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกๆ 8 ชั่วโมง
เป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นให้ลดขนาดลงเหลือ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละสองครั้งต่อไป
อีกเป็นเวลา 14 วัน ให้เว้นการบําบัดออกไป 21 วันก่อนที่จะเริ่มการบําบัดรอบใหม่ ดังตัวอย่าง
7--14--[21]--- 7--14--[21]--- 7--14--[21]
โดยปกติแล้วจะทําการให้ยานี้ทางปากแต่ก็สามารถทําการให้ยาผ่านทางกล้ามเนื้อก็ได้แต่
ไม่ควรให้ทางเส้นเลือด นอกเหนือจากการตรวจหาระดับของสารหนูและระดับของตะกั่วในเลือดซึ่งต้องทํา
ก่อนและระหว่างกระบวนการบําบัดแล้ว เพื่อความรอบคอบควรทําการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 hour
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urine test) ก่อนการบําบัดครั้งแรกเพื่อหาการขับสารต่างๆและทําการตรวจต่อไปอีก 24 ชั่วโมงเพื่อหาการ
ตอบสนองหลังจากรับการบําบัด หลังจาก 10 วันให้ทําประวัติการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่างๆในร่างกาย
เพื่อดูการทํางานของตับและระดับฮีโมโกลบิน เนื่องจาก DMSA สามารถเพิ่มปริมาณเอ็นไซม์ในตับและลด
ปริมาณฮีโมโกลบิน หากมีอาการผื่นผิวหนังเกิดขึ้นให้หยุดใช้ยาจนกว่าอาการจะหายไป จากนั้นจึงเริ่มยาต่อ
ในปริมาณทีล่ ดลง
การใช้ DMSA ในการกําจัดพิษจากปรอทนั้นมีอยู่หลายวิธี และบางครั้งก็ขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ DMSA เมื่อเทียบกับสารคีเลทอื่นๆ ในงานเขียนที่มาจากเยอรมัน (ตามคําบอก
เล่าของ Heyl, ผู้ผลิต) อ้างว่า DMPS มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการกําจัดปรอทที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์
สารอนิน ทรีย์ และ โลหะ แต่นักวิจัยชาวอเมริกันพบว่า DMSA มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาสารคีเลท
ตระกูลเดียวกัน (DMSA > DMSA > D-Penicillamine > Acetyl-cysteine) DMSA สามารถรวมตัวได้ดี
กับสารปรอทอินทรีย์ ขณะที่ DMPS จะรวมตัวกับปรอทที่อยู่ในรูปสารอนินทรีย์ได้ดีกว่า175
สําหรับผู้ป่วยทีก่ ําจัดตะกั่วอะมัลกัมนั้น ให้ใช้รูปแบบการรักษาที่กําหนดโดย Godfrey
and Campbell ดังนี้185
ให้ โซเดียมแอสคอร์เบท ในระดับที่ลําไส้สามารถทนได้ (4-12 กรัม โดยแบ่งรับประทาน),
seleno-methionine ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน และ ยาเม็ดเกลือแร่รวม โดยสัดส่วนของสารอาการต่างๆ
นั้นขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์สารอาหารเป็นสําคัญ
การทําคีเลชั่นบําบัดในรูปของ DMSA สําหรับรับประทานนั้นอาจจะถูกให้หลังจากการ
รักษาฟันในแต่ละครั้งและในขนาด 0.5 กรัม สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาสามเดือนหากผู้ป่วยมีระดับปรอทใน
เลือดสูงจากการตรวจปรอทในปัสสาวะโดยใช้ DMPS การตรวจดังกล่าวสามารถทําได้หลังจากนั้นอีก 6
เดือน หรือ 1 ปี เพื่อตรวจหาระดับของปรอทที่หลงเหลืออยู่ในร่างกาย
นอกจากนี้ ยั ง แนะนําให้ใ ช้ โซเดี ยมแอสคอร์เ บท เข้ า ทางเส้นเลื อ ด ขนาด 0.7 กรั ม /
กิโลกรัมของน้ําหนักตัว ตัวอย่างเช่น 25 กรัม/250 มิลลิลิตร หรือ 50 กรัม/500 มิลลิกรัมของ sterile
water ในระหว่างการบําบัดอะมัลกัม ซึง่ โดยปกติจะแบ่งให้เป็นสี่ส่วนใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง การให้
วิตามินซีทางเส้นเพิ่มเติมก็จะสามารถช่วยเพิ่มการขับปรอทออกทางน้ําดีและอุจาระได้มากขึ้น
I. DMPS
สารคีเลทตัวนีย้ ังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาให้ใช้รักษาผู้ป่วยไม่ว่ากรณี
ใดๆ ในสหรัฐอเมริกา มันจึงควรถูกใช้เฉพาะในงานวิจัยภายที่อยู่ภายใต้การรับรองของ Institutional
Review Board (IRB) และ IND ยานี้อาจสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในบางประเทศ
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DMPS หรือ 2-3-dimercaptopropane-1-sulfonate นั้นเป็นอีกสารหนึ่งที่ออกแบบมา
ให้เหมือนเป็น BAL แบบที่สามารถละลายในน้ําได้ สารนี้ถูกพัฒนาครั้งแรกในประเทศจีนก่อนจะถูกใช้ใน
รัสเซียเพื่อบําบัดคนงานที่ป่วยจากการได้รับโลหะหนัก หลังจากนั้นก็ถูกนําไปใช้ในเยอรมันนี คุณสมบัติของ
มันค่อนข้างคล้ายคลึงกับ DMSA มันสามารถคีเลทตะกั่วแคดเมียม ปรอท เงิน ดีบุก สารหนู และ
สารประกอบอนินทรีย์ของปรอท
มันถูกดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นจึงสามารถให้ยาได้ทางปาก แม้ยานีม้ ี
ความเป็นพิษมากกว่า DMSA เล็กน้อยแต่กย็ ังคงมีพิษน้อยกว่า BAL ถึงสิบเท่า ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้มีอุบัติการณ์
ของการเกิดผื่นแพ้ยามากขึ้น (Erythema multiforme) กลุ่มอาการ Steven-Johnson พบได้ไม่บ่อยและ
ยังคงเป็นที่ถกถียง
ผู้ป่วยอาจจะแสดงอาการซึมเศร้า ระหว่างกระบวนการบําบัดพิษจากปรอทซึ่งจะหายไป
หลังจากการบําบัดดําเนินต่อไปสักระยะ การเตรียมยา DMPS ค่อนข้างยากและมีราคาแพงกว่า DMSA ถ้า
ไม่ นั บ การใช้ บํา บั ด พิ ษ จากสารประกอบอนิ น ทรี ย์ ข องปรอทแล้ ว ไม่ พ บว่ า มั น จะมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บกว่ า
DMSA สักเท่าไร แม้ว่าผู้เขียนบางท่านจะรู้สึกว่ายานี้เป็นสารคีเลทในอุดมคติสําหรับการ “ทําความ
สะอาด” โลหะพิษออกจากไตในผู้ป่วยที่ได้รบั พิษจากโลหะ187, 188
DMPS ไม่สามารถผ่านเข้าสูส่ มอง และไม่มีข้อห้ามใช้สําหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้เป็น
สารคีเลททีจ่ ํากัดอยู่เพียงภายนอกเซลล์เท่านั้น เมื่อให้ DMPS ผ่านทางเส้นเลือดดํายาส่วนใหญ่จะถูกกําจัด
ออกทางปัสสาวะและมีเพียงส่วนน้อยที่จะถูกกําจัดออกทางอุจจาระ ครึ่งชีวิตของยาที่ให้ทางเส้นเลือดนี้จะ
อยู่ที่ 6 ชั่วโมงโดยปริมาณราว 90% จะถูกกําจัดออกภายใน 24 ชั่วโมง
ส่วน DMPS ชนิดรับประทานนั้นจะทําให้เกิดการขับโลหะหนักส่วนใหญ่ออกทางอุจจาระ
ยาในรูปแบบรับประทานนี้จะถูกดูดซึมโดยระบบทางเดินอาการได้ 60% ของขนาดที่รับประทานเข้า
ไปยามีระดับสูงสุดในกระแสเลือดภายใน 45 นาที และมีครึ่งชีวิตที่ 45 นาที แม้ยานีส้ ามารถใช้บําบัดพิษ
จากตะกั่วได้แต่ก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่า DMSA
ณ ปัจจุบัน DMPS มีขายภายใต้ชื่อ Unithiol (รัสเซีย) หรือ Dimaval ชนิดรับประทาน
หรือสําหรับชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดนั้นจะมีขายภายใต้ชื่อ DMSA-Heyl (เยอรมันนี) ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในขวดแก้ว
ขนาด 250 มิลลิกรัมในสารละลาย 5 มิลลิลิตร (ให้รีบใช้ทันทีหลังเปิดเนื่องจากยาจะถูกออกซิไดซ์ได้อย่าง
รวดเร็ว) หรือ แคปซูลรับประทาน ขนาด 100 มิลลิกรัม ให้ดูเอกสารกํากับยาหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
แม้ว่า DMPS จะมีค่า affinity ของปรอทค่อนข้างสูง แต่โลหะที่มีค่า affinity สูงสุดกลับ
เป็น ทองแดงและสังกะสีซึ่งจะเป็นโลหะกลุ่มแรกๆทีจ่ ะพบมากในปัสสาวะหลังจากทําการบําบัด การตรวจ
ปัสสาวะปกติจะพบทองแดงในระดับที่สูงและระดับแมงกานีสที่ต่ํา เราจะถือว่าผู้ป่วยเกิดภาวะพิษจาก
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ทองแดงหากมีระดับของทองแดงที่ขับออกมากับปัสสาวะสูงกว่าสี่เท่าของขอบเขตบนของช่วงอ้างอิง หาก
ผู้ป่วยมีโลหะเหล่านี้ตกค้างในร่างกายเป็นปริมาณมาก จะไม่สามารถขับปรอทออกจากร่างกายได้ในการ
ทดสอบครั้งแรก การทดสอบ DMPS ครั้งต่อไปเท่านั้นถึงจะพบปรอทที่ถูกขับออกมา และตราบทีย่ ังคงมี
ปรอทสูงในร่างกายการขับโลหะหนักตัวอื่นๆออกจากร่างกายแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ต้องรอให้ระดับ
ของปรอทลดต่ําลงก่อนถึงจะเริ่มมีการขับ ตะกั่ว นิเกิล เงิน และแคดเมียมออกทางปัสสาวะ เป็นสิ่งสําคัญที่
จะต้องเข้าใจว่า: เนื่องจากโลหะหนักต่างชนิดกันถูกขับออกมากับปัสสาวะในเวลาที่ต่างกันทําให้ผู้ป่วยจะมี
อาการที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่กําลังทําการขจัดสารพิษ
เช่นเดียวกับสารคีเลทชนิดอื่นๆ สถานะของแร่ธาตุในร่างกายผู้ป่วยนั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบก่อนการรักษาและได้รับการแก้ไขภาวะขาดต่างๆ ให้คอยสังเกตสถานะของแมกนีเซียมของผู้ป่วย
เนื่องจากการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากการหยุดทํางานของแมกนีเซียม (Magnesium
Inactivation) DMPS ไม่คีเลทแมกนีเซียม
สําคัญ : อ้างอิงจากผู้เขียนบางท่าน ยา DMPS นั้นไม่ควรให้ทางเส้นเลือดกับผู้ป่วยที่ยังมี
การอุดฟันชนิด silver mercury amalgam เนื่องจาก DMPS ที่มีในน้ําลายจะไปละลายผิวหน้าของสารอุด
ฟันเหล่านี้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวัน ในทางทฤษฎีขณะที่ระดับของ DMPS ในเลือดลดลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้ป่วยที่มีการอุดฟันแบบอะมัลกัมนี้จะเกิดพิษแบบเฉียบพลันกับเยื่อเมือกในลําไส้หลังจากการใช้
DMPS
DMPS ถูกใช้เป็นเครื่องมือทดสอบว่าผู้ป่วยมีระดับปรอทในร่างกายมากกว่าที่ต้องการ
หรือไม่ หลังจากการเปลี่ยนอะมัลกัมออกไป ผู้ป่วยจะได้รับ คลอเรลลา (Chlorella) และกระเทียมอย่างละ
2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 1 อาทิตย์ หลังจากนัน้ ทําการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ทั้งก่อน
และหลังการทดสอบ DMPS
การรักษาครั้งแรกจะเริ่มให้หลังจากได้มีการถอดอะมัลกัมอันสุดท้ายออกไป ในผู้ป่วยที่
แม้จะถอดอะมัลกัมออกไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ก็ควรทําการทดสอบและรักษาในทันทีทสี่ งสัย
ว่าจะเกิดอาการเป็นพิษจากโลหะหนัก
ขนาดของยาจะอยู่ที่ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม โดยยาจะถูกบรรจุอยู่
ในขวดแก้ว ให้ใช้หลอดฉีดยาขนาด 5 cc และค่อยๆฉีดเข้าเส้นอย่างช้าๆ ด้วยเข็มผีเสื้อขนาด 25 gauge
เป็นเวลา 20 นาที หากให้ในเวลาที่สั้นไปอาจก่อให้เกิดการลดลงของความดันเลือดได้
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หลังจากนั้นให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะทั้งหมดในเวลา 24 ชั่วโมงใส่ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม
และเติมตัวอย่างที่เก็บมาลงในหลอดสําหรับส่งทางไปรษณีย์ หลังจากที่ผู้ป่วยปัสสาวะครั้งแรกให้ทาํ การเท
กรดไนตริกที่เตรียมมาให้ลงในภาชนะบรรจุ ผู้ป่วยอาจจําเป็นต้องรับผิดชอบในการส่งตัวอย่างปัสสาวะของ
เขาทางไปรษณีย์ไปยังห้องปฏิบัติการที่จะทําการทดสอบ
การแทรกซึมของ DMPS ออกนอกเส้นเลือดนั้นไม่เป็นอันตราย แต่อาจก่อให้เกิดการคัน
ที่จุดให้ยา เป็นเวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง หลังจากที่โลหะพิษได้ถูกกําจัดออกจากช่องระหว่างเซลล์แล้วก็จะ
เกิดสมดุลใหม่อีกครั้ง ผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากการฉีดยาเป็นเวลาหลายวัน ก่อนที่จะกลับมารู้สึกแย่อีกครั้ง
หนึ่งซึ่งนั้นก็จะหมายถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาต่อเนื่องอีก โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะมีความรู้สึก
“หัวเบาๆ ว่างๆ” และไม่ค่อยมีสมาธิเป็นเวลาสองสามวัน ซึ่งจะเป็นการเกิดขึ้นแบบชั่วคราวเท่านั้น
ไม่ควรให้ โครเมียม ทองแดง และ สังกะสี เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อน และ 24
ชั่วโมงหลังการทดสอบ มิฉะนั้น DMPS จะไปจับตัวกับทองแดง สังกะสี และ แร่ธาตุ “ดี”อื่นๆโดยไม่
สามารถเข้าถึงปรอทได้
หากมีระดับของโลหะพิษในปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติหรือมีการขับสาร
ปรอทออกมามากกว่า 1 ไมโครกรัม/24 ชั่วโมง ให้ฉีดยาเข็มถัดไปทันที ให้ตรวจปัสสาวะซ้ําอีกครั้งหนึ่งใน
การให้สารน้ําครั้งที่สาม การให้สารน้ําให้ทําทุกๆสองอาทิตย์หรือทุกๆเดือน คนที่ได้รับปรอทจากอะมัลกัม
นั้นส่วนใหญ่จะต้องใช้ราวๆ หกถึงสิบเข็ม แต่บางกรณีก็อาจจะจําเป็นต้องให้มากกว่านั้น จะพูดให้ชัดก็คือ
เราจะใช้การตรวจปัสสาวะเป็นตัวตรวจการขับปรอท และการรักษาจะสิ้นสุดลงเมื่อไม่ตรวจพบปรอทใน
ปัสสาวะแล้ว
การตรวจสมดุลของของเหลว: ซาวนาอาจจะเป็นประโยชน์
สารต้านอนุมูลอิสระ: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง N-acetyl-cysteine, Glutathione, Selenium
วิตามินซีแบบรับประทานหรือแบบฉีดเข้าเส้น: ทําหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์
J. Deferoxamine หรือ DFO
Ferrioxamine-B เป็ น สารประกอบละลายน้ํา ได้ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย เหล็ ก ที่ มี
สามแวเลนซ์อิเล็คตรอน (trivalent iron) ซึง่ ถูกสังเคราะห์โดยเชื้อ Streptomyces pilosus เพื่อใช้เป็นตัว
ล่อเพื่อดึงเหล็กที่ต้องการมาจากสภาพแวดล้อมของมัน Deferoxamine ก็คือสารประกอบที่เกิดขึ้นจากการ
ดึงเหล็กสามออกจาก Ferrioxamine-B มันเป็นตัวคีเลทที่ค่อนข้างจะมีฤทธิ์ในการช่วยการขับเหล็กออกจาก
ปัสสาวะ189
DFO จะหุ้มตัวเองเข้ากับไอออนของเหล็กและกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความ
เสถียรสูงมาก และพร้อมที่จะถูกขับออกจากปัสสาวะ DFO จะไม่ไปนําให้เกิดการขับไอออนของโลหะจําเป็น
อื่นๆมากนัก แต่มันจะไปนําให้เกิดการขับของโลหะที่มีสามแวเลนซ์อิเล็คตรอนเช่น อะลูมิเนียม, Al3+ 69, 190
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การใช้งานหลักๆของ DFO คือการใช้ควบคุมปริมาณเหล็กส่วนเกินจํานวนมากที่เกิดจาก
การถ่ายเลือดหลายครั้งเพื่อรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน เช่น โรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) และโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell anemia)
เนื่องจากร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถกักเก็บธาตุเหล็กไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การทํา
การถ่ายเลือดซ้ําๆ เป็นเวลานานในท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดความเป็นพิษจากปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมมากขึ้น
เรื่อยนี้ ระดับของเหล็กที่สูงจะไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธาตุเหล็กนั้นเป็นที่รู้กันดีว่ามีความสามารถที่จะเร่งการทํางานของอนุมูลอิสระในร่างกาย
ได้ด้วย191, 192 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียอาจจะมีระดับธาตุเหล็กพุ่งสูงถึงในช่วง 3000 ถึง 8000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
และมีบางกรณีที่บันทึกไว้ถึง 20000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (จากการพูดคุยส่วนตัวกับ Kontoghiorghes G)
การใช้ DFO นั้นได้ทําให้การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีการพัฒนาไปได้ดีมากจนผู้ป่วย
สามารถมีอายุยืนยาวขึ้นถึงประมาณสองเท่าของอายุไขเดิม DFO ไม่สามารถให้ทางปากได้ โดยทั่วไปจะถูก
ให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดใต้ผิวหนัง (SQ) เข้ากล้ามเนื้อ (IM) หรือเข้าหลอดเลือดดํา (IV) ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการรักษาที่กําหนดไว้193 สารประกอบนี้มีความสามารถในการละลายได้ค่อนข้างต่ํา จึงอาจจะออก
ฤทธิ์ได้ทั้งภายในและภายนอกเซลล์
DFO จะเข้าไปจับกับธาตุเหล็กอิสระ หรือเหล็กที่กําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนถ่าย
จากทรานสเฟอร์ริน (transferring) ไปยังเฟอริติน (ferritin) ส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณเหล็กใน
ร่างกาย194,195 DFO จะไม่ไปรบกวนโดยตรงกับเหล็กที่อยู่ในฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ไซโตโครม
(cytochrome) ฮีโมซิเดอริน (hemosiderin) หรือ เฟอริติน (ferritin) มันมีค่าคงที่ของการยึดติด (binding
constant, K) กับเหล็กเละอะลูมิเนียมค่อนข้างสูง : เหล็ก: K = 1030.7 และ อะลูมิเนียม: K = 1022 193
Deferoxamine มีค่าครึ่งชีวิตราวๆ 1 ชั่วโมง (196) Ferrioxamine-B สําหรับฉีดเข้าเส้น
เลือดดํานั้นจะถูกกําจัดออกทางไตภายใน 5 ชั่วโมง ขณะที่ Deferoxamine ที่ให้ในขนาดเดียวกันนั้นจะมี
เพียง 70% ที่ปรากฏอยู่ในปัสสาวะแม้เวลาผ่านไปมากกว่า 72 ชั่วโมง 189 มีปริมาณไม่มากที่ถูกขับออกทาง
น้ําดี เชื่อว่า DFO ที่เหลือนั้นน่าจะถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ในพลาสมา การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดใต้
ผิวหนัง (SQ) นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเข้ากล้ามเนื้อถึงสองเท่า และมีประสิทธิภาพ 80% เมื่อเทียบ
กับการให้ทางเส้นเลือดดําซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด การให้วติ ามินซีทางปาก (ในปริมาณ 500 ถึง 1000
มิลลิกรัม) ควบคู่ไปด้วยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเหล็กมากขึ้น
หนึ่งโมลของ DFO จะไปจับกับ หนึ่งโมลของ Fe3+ ดังนั้น 100 มิลลิกรัมของ DFO จึง
สามารถจับกับ 9.35 มิลลิกรัมของ Fe3+ 197
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DFO มีขายในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อของ Desferal (Ciba-Geigy) ในขวดแก้วที่ประกอบ
ไปด้วยตัวยาขวดละ 500 มิลลิกรัม
ผลข้างเคียงและปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ของการบําบัดด้วย DFO เป็นเวลานานคือ การ
เกิดต้อที่ตา (cataract) การเปลี่ยนสีของเรตินา มีเสียงในหู (tinnitus) และการสูญเสียการได้ยิน198 ความ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับการมองเป็นและการได้ยินนั้นปกติแล้วสามารถแก้ไขสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดการบําบัด
หากมีการให้ DFO ทางเส้นเลือดดําเร็วเกินไป อาจเกิดอาการแดงที่ผิว ลมพิษ ความดันเลือดต่ําและเกิด
การช็อคได้
การบําบัดด้วย DFO นั้นจะไม่ไปลดปริมาณแร่ธาตุจําเป็นอื่นๆในร่างกายและไม่มผี ลเสีย
ร้ายแรงต่อไต อย่างไรก็ดีห้ามใช้ยานี้ในผูป้ ่วยที่เป็นโรคไตขั้นรุนแรงหรือมีปัญหาในการปัสสาวะ เนื่องจาก
สารประกอบเหล็กที่เกิดจากการคีเลทของยานี้จะต้องถูกขับออกจากไตเป็นหลัก
การให้ ย า ทางหลอดเลือ ดใต้ ผิ วหนั งนั้ นมีป ระสิท ธิ ภาพดีกว่า ทางกล้ามเนื้อสองเท่ า
เพราะว่ายานี้มีครึ่งชีวิตที่ค่อนข้างสั้นมาก บางครั้งผู้ป่วยจะได้รับยานี้โดยใช้ปั๊มแบบพกพาเพื่อให้สามารถ
จ่ายยาเข้าเส้นได้อย่างต่อเนื่อง (195) ขนาดยาที่ใช้คือ 0.5 ถึง 2 กรัม (20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) โดย
ใช้เวลา 8 ถึง 24 ชั่วโมง และอาจเกิดอาการแดง (redness) อาการกดเจ็บ (tenderness) และการแข็งตัว
(induration) ที่จุดให้ยาซึ่งอาการนี้อาจจะคงอยู่เป็นเวลาหลายวัน การวางเข็มที่ตื้นเกินไปอาจก่อให้เกิดตุ่ม
พอง (vesicle) และการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีของผิวได้
หากให้ทางหลอดเลือดดํา (ภายใต้การตัดสินใจของแพทย์) ให้เริม่ ใช้ที่ขนาด 1 กรัม และ
ตามด้วย 0.5 กรัมทุกๆ 4 ชั่วโมงอีกสองครั้ง แต่ไม่เกิน 6 กรัมใน 24 ชั่วโมง199 (ได้เคยมีการให้ยาขนาดสูง
ถึง 16 กรัมใน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆเกิดขึน้ ) ให้มองหาสัญญาณทีแ่ สดงถึงความ
เจ็บปวด อาการแดง ศีรษะเบา การอาการปวดตุบๆ (ซึ่งอาจจะเกิดจากการฉีดเข้าเส้น)
ความสําคัญของการตรวจระดับเฟอริตินในซีรัมเป็นระยะๆ เพราะว่ามันจะเป็นตัวระบุ
ระดับของเหล็กที่สะสม ซึง่ ขนาดของยาที่จะต้องใช้ก็จะถูกกําหนดจากปริมาณที่เหล็กที่อยู่ในร่างกายนี้เอง
ผู้ป่วยที่ เป็ นธาลัส ซี เมี ย จะได้ รั บ เหล็ก เพิ่ มอย่า งสม่ํา เสมอจากการที่ ต้อ งได้รับ การให้ เลื อดเป็ น ประจํา
จึงอาจจะไม่สามารถลดระดับของเฟอริตินได้มากนักแม้ว่าจะใช้วิธีการให้ยาแบบฉีดทางเส้นเลือดใต้ผิวหนัง
อย่างต่อเนื่องก็ตาม
หากใช้ยานี้แบบฉีดเข้าเส้นเลือดดํา อัตราการให้ยา DFO ไม่ควรเกิน 15 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยใช้ยาขนาด 1 กรัมในครั้งแรกตามด้วย 0.5 กรัมทุกๆ 4 ชั่วโมงอีกสองครั้ง แต่ไม่เกิน 6
กรัมใน 24 ชั่วโมง ให้ระวังภาวะความดันต่ํา ผื่นแพ้ (Erythema) ลมพิษ และอาการช็อคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
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ทั้งหมดนี้น่าจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับยาในอัตราที่เร็วเกินไป เตรียมสารย้ําโดยเติม DFO ลงในสารละลาย
normal saline 250 มิลลิลิตร หรือในสารละลายเด็กโตรส 5 % 200
ถ้าผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรับการถ่ายเลือด ให้ใช้ยาขนาด 1.5 กรัม/เลือดหนึ่งยูนิท (20
– 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน)
เนื่ อ งจาก DFO นั้ นสามารถคีเ ลทโลหะที่มีแวเลนซ์ อิ เ ลคตรอนสามตัว ได้ ค่ อนข้ า งมี
ประสิทธิภาพ นักวิจัยบางคนให้ความเห็นว่ามันน่าจะสามารถถูกใช้ลดปริมาณอะลูมนิ ัมส่วนเกินได้ ซึ่งสิ่งนี้
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ทําการฟอกไต ตอนนี้ DFO กําลังถูกใช้ในผู้ป่วยทีม่ ีภาวะอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s
disease) ด้วยเช่นกัน
การใช้ แ นวใหม่ : ภาวะอะลู มิ เนี ย มเกิ น ในผู้ป่วยที่ ต้อ งฟอกไต: 45 ถึง 90 มิล ลิ กรัม /กิ โลกรัม /วั น
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์: 250 มิลลิกรัมวันละสองครั้งอาทิตย์ละ 5 วันโดยการฉีดเข้าหลอด
เลือดใต้ผิวหนัง (SQ)
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับเฟอริรินสูง: 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางหลอดเลือดดํา
จนกว่าจะกลับสู่ช่วงระดับปกติ (40 ถึง 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
มาลาเรีย – เพื่อยับยั้งเชื้อปรสิต: 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ 24 ชั่วโมง ทางเส้นเลือด
ดําเป็นเวลา สามวัน
K. D-Penicillamine
D-Penicillamine หรือ 3-mercapto-D-valine ถูกนํามาใช้ในการรักษาภาวะ
เสื่อมถอยของเซลล์ hepatolenticular ในตับ(wilson’s disease) ความผิดปกติทางที่มาจากพันธุกรรมนี้
จนมีปริมาณสูงถึงอันดับที่เป็น
ก่อให้เกิดการสะสมของทองแดงที่ได้รับมาจากการรับประทานอาหาร
อันตราย คาดว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องของกระบวนขับทองแดงออกมาทางน้ําดีในตับ และรวมไปถึง
ความบกพร่องในการทํางานร่วมกับเซรูโลพลาสมิน (ceruloplasmin) 202
ความผิดปกตินี้ ทําให้เกิดการสะสมของทองแดงส่วนเกินในร่างกายซึ่งพบได้ในอวัยวะ
ต่างๆ เช่น สมอง (เกิดการเสื่อมถอยอย่างกว้างขวาง), ตับ (มีไขมันแทรก อักเสบ เกิดความเสียหายของ
เซลล์ตับ ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะตับแข็งได้), ไต (หลอดไตและเส้นเลือดฝอยที่ไตทํางานผิดปกติ,และที่ตา
(เกิด Keyser-Fleischer rings) การให้D-Penicillamine ทางปากจะทําให้เกิดการขับทองแดงออกทาง
ปัสสาวะในปริมาณมาก ยานี้จึงถูกใช้เพื่อควบคุมอาการผิดปกตินี้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ203 การสะสม
ของทองแดงส่วนเกินนี้สามารถก่อให้เกิดอาการทางจิตและประสาท แต่ผู้ป่วยเหล่านั้นมักจะถูกรักษาใน
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ฐานะผู้ป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียว ทําให้เกิดอาการเสื่อมถอยของระบบประสาทยังคงดําเนินต่อไป
การรักษาด้วย D-Penicillamine สามารถทําให้อาการทางประสาทของผู้ป่วยบางรายดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยานี้มีส่วนผสมของ sulfhydryl จึงอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งทําจําเป็นต้อง
หยุดให้ยา D-Penicillamine ในทันที การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของทองแดงต่ํา ก็เป็นอีก
ปัจจัยที่ช่วยผู้ป่วยได้204, 205, 206
D-Penicillamine สามารถถูกดูดซึมได้ดีในระบบทางเดินอาหาร ตัวยาขนาด 1 กรัม
สามารถก่อให้เกิดการขับทองแดงออกได้ 2 มิลลิกรัม207 ยานี้มีครึ่งชีวิตในร่างกายที่ 16 ชั่วโมง เมื่อให้ทาง
ปากจะเป็นตัวคีเลทของเหล็ก ปรอท สารหนู และทองแดง179
D-Penicillamine จะถูกขับออกทางไตเป็นหลัก ขนาดที่เหมาะสมนั้นจะดูจากปริมาณ
ของทองแดงที่ขับออกมากับปัสสาวะและระดับของทองแดงอิสระในน้ําเลือด
โดยตัวอย่างปัสสาวะที่ได้
จะต้องถูกเก็บในภาชนะที่ปราศจากทองแดง และควรจะถูกคํานวณวิเคราะห์หาทองแดงก่อนรับการบําบัด
และทันทีหลังการบําบัดด้วย D-Penicillamine ครั้งแรกสิ้นสุดลง จะเป็นการดีถ้าเริ่มการบําบัดครั้งแรกด้วย
ยาขนาด 250 มิลลิกรัมต่อวันแล้วจึงค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณยาสูงสุดไม่ควรเกิน2กรัมต่อวัน ผู้ปว่ ยที่
เป็นโรคWilson’s disease การรักษานี้มีความสําคัญต่อชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและ
ไตเตรท
ปริมาณยาในระดับความละเอียดเทียบเท่ากับห้องปฏิบัติการ
D-Penicillamine ยังถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีโปรตีนในปัสสาวะ (cysteinuria) และมี
การก่อตัวของก้อนนิ่ว D-Penicillamine จะรวมตัวเป็นสารประกอบ Penicillamine-cystein mixed
disulfide ซึ่งจะช่วยละลายก้อนหินดังกล่าว การรักษาด้วยวิธีนี้ควรใช้ร่วมกับการบริโภคอาหารที่มี
เมไธโอนีน (methionine) สูงและมีน้ํามากและมีความเป็นด่างมากพอที่จะทําให้ปัสสาวะของผู้ป่วย
มีค่าpH ที่สูง สําหรับผู้ป่วยcysteinuria ให้ใช้ยาขนาด 2 กรัมต่อวันในผู้ใหญ่ โดยแบ่งให้ยา 4 ครั้งต่อวัน
(ขนาดของยานั้นให้ได้ตั้งแต่ 1-4 กรัมต่อวัน) ในผู้ป่วยเด็กควรให้ยาขนาด 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน เพื่อลด
ผลข้างเคียงของยาการรักษาครั้งแรกจะเริ่มที่ 250 มิลลิกรัมแล้วจึงค่อยๆเพิ่มให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ การ
ขับcysteineออกจากร่างกายควรจะอยู่ราวๆ 100 มิลลิกรัมต่อครีอะทีนีน(creatinine) ต่อวัน207
สําหรับผู้ป่วยทีเ่ ป็นโรคไขข้ออักเสบแบบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) อาจมีการ
ตอบสนองต่อการบําบัดด้วย D-Penicillamine แม้ว่ากลไกที่แท้จริงนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ยานี้จะไป
ลด IgM rheumatoid factor แต่จะไม่ไปกด immunoglobulin ในซีรั่มอย่างมีนัยสําคัญ ผู้ป่วยจะไม่แสดง
อาการแย่ลงเป็นเวลาหลายเดือน และระยะเวลาการบําบัดที่ดีที่สุดนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด 208, 209
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รูปแบบการให้ยา D-Penicillamine ในผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยด์ จะเริ่มด้วยยาขนาด
125-250 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 หรือ 3 เดือน หากปริมาณของยาที่ให้มีขนาด 1,0001,500 มิลลิกรัม หลังจากเริ่มการรักษาไปได้ 3-4 เดือนแล้วยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
อาจจะสามารถสรุปได้ว่าผู้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีนี้และควรหยุดการรักษาในทันที207
D-Penicillamine ยังถูกนําไปบําบัดพิษจากปรอทด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยเด็กให้ใช้ยาขนาด
20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ปริมาณสูงสุดที่ได้รับไม่ควรเกิน 1 กรัมต่อวัน
สําหรับผู้ใหญ่ให้ยาปริมาณ 250 มิลลิกรัม 4 ครั้งต่อวัน (q.i.d.) เป็นเวลา 3-10 วันโดยควรรับประทานขณะ
ท้องว่าง210
หากผู้ป่วยมีความจําเป็น ต้องเข้ารับการบําบัดรอบสองเนื่องจากระดับของปรอทใน
ปัสสาวะยังมีปริมาณสูง ควรเว้นระยะอย่างน้อย 10 วัน ห้ามใช้การบําบัดด้วย D-Penicillamine กับผู้ป่วย
ที่มีภาวะไตล้มเหลว ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยมีการล้างไตควบคู่ไปด้วย
ก่อนทําการให้ยา D-Penicillamine ควรมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่มีปรอทตกค้างอยู่ในทางเดิน
อาหารเนื่องจากว่ายานี้จะไปทําให้ปรอทถูกดูดซึมเข้าร่างกายมากขึ้น
D-Penicillamine ควรจะให้ทางปากขณะท้องว่าง อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนอาการหรือ
หลังอาหารเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และควรจะให้ห่างจากยา นมหรืออาหารชนิดอื่นๆอย่างน้อย 1 ชั่วโมง การให้
ยาไม่ควรเกิน 500 มิลลิกรัมต่อครั้ง ดังนั้นจึงควรแบ่งยาให้ผู้ป่วยในจํานวนครั้งที่มากขึ้น หากผู้ป่วยมีความ
จําเป็นต้องรับยามากกว่า 500 มิลลิกรัม(207)
ข้อห้ามสําหรับยานี้คือ: สตรีมคี รรภ์ (ยกเว้นกรณีที่เป็นโรค วิลสัน) สตรีให้นมบุตร หรือ
ผู้ที่มีภาวะไตบกพร่อง
ข้อควรระวัง: เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ยานี้อาจจะก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ระบบโลหิตและระบบไตโดยที่ไม่ได้คาดไว้ (ซึ่งได้ก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษรุนแรงและเสียชีวิต) การตรวจ
ปัสสาวะเป็นประจํา การตรวจนับเม็ดเลือดขาวแบบแยกชนิด การตรวจฮีโมโกลบิน และการนับเกล็ดเลือด
ควรทําทุกๆสองอาทิตย์ ในเวลาหกเดือนแรกของการบําบัดเป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นให้สามารถยืดการ
ตรวจออกไปเป็นเดือนละครั้ง
ผู้ป่วยควรจะได้รับการแนะนําให้แจ้งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น อาการไข้ เจ็บคอ
หนาวสั่น มีรอยฟกช้ํา หรือแม้กระทั่งอาการเลือดออก ให้เฝ้าสังเกตการณ์ปล่อยโปรตีนในปัสสาวะ
(proteinuria) หรือปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) เนื่องจากมันจะเป็นตัวบ่งชี้การเกิดโรคทางไตได้ หาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูได้จาก หนังสืออ้างอิงทางวิชาการสําหรับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข
(PDR) ในภายใต้ชื่อ Depen (Wallace) หรือ Cupramine (Merck)
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การทดสอบการคีเลชั่นของ D-Penicillamine เพื่อหาระดับของโลหะที่เป็นประโยชน์
และโลหะหนัก (เป็นพิษ) นั้นถูกเสนอโดย Russell Jaffe, MD., Ph.D. โดยมีวิธีดังนี้
รับประทานยาขนาด 250 มิลลิกรัมจํานวน 2 แคปซูลก่อนอาการแต่ละมื้อและก่อนนอน
เป็นเวลา 3 วัน (จะได้รับยาวันละ 2 กรัมต่อวันเป็นเวลา 3 วัน) ในวันที่ 2 ให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะทั้งหมด
เป็นเวลา 24 ชั่วโมงใส่ไว้ในภาชนะที่ปราศจากโลหะเจือปน (จําเป็นต้องเก็บปัสสาวะทั้งหมด) นําภาชนะ
ดังกล่าวไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในทันที เหตุผลที่การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมงต้องถูกทําในวันที่สอง
คือ ยา D-Penicillamine จะใช้เวลา 24 ชั่วโมง ในการเข้าถึงเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกๆ การตรวจสอบนี้สามารถ
ใช้ได้กับการตรวจหา เหล็ก ปรอท ตะกั่ว สารหนู และทองแดง
เหตุผลที่ต้องให้ D-Penicillamineต่อในวันที่สาม คือ ผู้ปว่ ยบางคนจะมีระดับของแร่ธาตุ
ที่เป็นพิษปริมาณมากที่ถูก metabolized จากการทดสอบ การรับประทานยา D-Penicillamine ในวันที่
สามก็เพื่อขับแร่ธาตุดังกล่าวออกเพื่อไม่ให้มีปริมาณคงค้างในร่างกายสูงจนสามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษได้
การใช้นอกเหนือจากที่ระบุในฉลากยา: หลักๆแล้วจะใช้กับโรคตับแข็งจากน้ําดี (biliary
cirrhosis) และโรคผิวหนังแข็ง (scleroderma) แพทย์บางท่านจะเลือกใช้ D-Penicillamine ในผูป้ ่วยเด็ก
ที่ได้รับพิษจากตะกั่ว เนื่องจากยานี้สามารถให้ทางปากได้ และไม่สร้างความเจ็บปวดจากการให้ยา เหมือน
BAL หรือ CaNa2EDTA
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ส่วนที่ 10 บทสรุป
ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยให้ แ พทย์ ที่ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะนํา
สารคีเลท (Chelating agent) ไปใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัตินี้
แพทย์ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสม การประชุม ฟังเทป และ
เอกสารประกอบ
ในเวลาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึน้ โดยวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์แห่ง
อเมริกา (America College for Advancement in Medicine, ACAM) และวิทยาลัยการแพทย์คลินิก
แห่งเกรทเลคส์ (Great Lake College of Clinical Medicine, GLCCM) ได้เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมใน
รูปแบบของสัมมนาเชิงวิชาการโดยมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ดังที่ให้ด้านล่าง แพทย์ที่ต้องการการรับรองใน
ศาสตร์ ด้ า นการคี เ ลชั่ น บํา บั ด ต้ อ งทํา การทดสอบทั้ ง แบบข้ อ เขี ย น และปากเปล่ า รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขที่กํา หนดเพื่อที่มีสิท ธิ์รับ ประกาศนียบั ตรจาก American and International Board of
Chelation Therapy (ABCT/IBCT)
เพื่ อ ที่ จ ะเข้ า ใจประวั ติ แ ละสถานการณ์ ใ ช้ EDTA และประเด็ น ที่ น่ า สนใจใน
การนําเสนอระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ ผมขอแนะนําให้คุณศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวกทั้งหมดที่แนบมานี้

The America College for Advancement in Medicine
23121 Verdugo Drive, Suite 204
Laguna Hills, CA 92653
714-583-7666
1-800-523-3688
The Great Lake College of Clinical Medicine
1407-B, North Wells Street
Chicago, IL 60610
1-800-286-6013
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ภาคผนวก I
องค์ประกอบของสารละลายที่ใช้ในการทําคีเลชั่นบําบัดแบบมาตรฐาน
cc
milliosmoles
500 cc sterile water
500
00.00
3 grams of Na2EDTA
20
26.80
2 grams of magnesium chloride
10
29.50
Procaine HCI, 100 mgm
5
01.40
Heparin, 2500 units
0.5
00.46
Ascorbate, 7 grams
14
81.20
Potassium Chloride, 2 mEq
1
04.00
Pyridoxine, 100 mgm
1
01.11
Thiamine, 100 mgm
1
00.62
Sodium Bicarbonate, 840 mgm
10
17.90
Pantothenic acid, 250 mgm
1
.85
563.5

163.84

163.84/563.5 * 1000 = 291 milliosmoles
Blood laboratory normals (Roche labs.) = 274-295
ประเทศที่อยู่ในโลกที่สามอาจจะสามารถใช้ 5% D/W ที่มี MgNa2EDTA ใน
ปริมาณที่เหมาะสมควบคู่ไปกับลิโดเคอีน(Lidocaine) และโพรเคอีน(Procaine) ก็น่าจะเพียงพอโดยอาจ
ให้ผู้ป่วยรับประทานวิตามินและเกลือแร่ควบคู่ไปด้วย
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ภาคผนวก II ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ EDTA สําหรับการ
ทําคีเลชั่นบําบัด
ได้ มี ข้ อ กํา หนดที่ วุ่ น วายหลายอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทดสอบสํา หรั บ โปรแกรม
การทําคีเลชั่นบําบัดมีการทดสอบมากมายทีจ่ ะต้องดําเนินการเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับหลักการให้การรักษา
พื้นฐานทางการแพทย์ ยังไม่รวมถึงการทดสอบอีกหลายอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการทํา คีเลชั่นบําบัดโดยตรง
การรั ก ษาที่ ดี ห มายถึ ง การดู ป ระวั ติ ค นไข้ อ ย่ า งละเอี ย ด การตรวจร่ า งกายผู้ ป่ ว ย
การตรวจหาระดั บ ของสารเคมี ใ นกระแสเลือด และสภาพของหลอดเลื อ ดก่ อ นที่ การรั บ การบําบั ด
ด้ ว ยวิธีคีเลชั่นจะเริ่มขึ้น เนือ่ งจากรูปแบบและรายละเอียดของการรักษาจะนั้นถูกกําหนดโดยตัวแปรต่างๆ
ที่วัดไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการบําบัดในครั้งแรก
ในมุ ม มองที่ ค่ อ นข้ า งจะงี่ เ ง่ า ผู้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาบางคนบอกไว้ ว่ า การทดสอบเดี ย วที่
จําเป็ นต้ อ งทํา ก่ อ นการทําคี เ ลชั่ น บําบัด เพื่ อรั ก ษาโรคที่ เกี่ย วข้อ งกั บหลอดเลื อด ก็คื อ การตรวจหา
สารครีอะทินีน ในเซรัม่ ก็เพียงพอแล้ว เพื่อที่จะได้รู้สถานการณ์ทํางานของไตของผู้ป่วย แล้วแพทย์ก็จะ
สามารถกําหนดปรับรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมได้แล้ว แบบนี้ถือเป็นตลกร้ายทีเดียว เพราะหากแพทย์
คนใดใช้หลักการนี้มารักษาผูป้ ่วยแล้วและก็รับรองได้เลยว่าจะต้องเจอปัญหาเข้าแน่นอนไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่ง
เนื่องจากไม่ได้รับรู้ถึงรายละเอียดหรือความบกพร่องบางอย่างที่ผู้ป่วยมีอยู่ จึงไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
ปฏิ กิ ริ ย าต่ า งๆ ภายในมนุ ษ ย์ นั้ น แตกต่ า งออกไปในแต่ ล ะคน พวกเขามี ก าร
ตอบสนองต่อการรักษาที่ต่างกัน ดังนั้นจึงจําเป็นที่แพทย์จะต้องทราบของมูลทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้ ป่ ว ยก่ อ นการรั ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะได้ ม องเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงของสั ญ ญาณ
ชี พ สําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
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หลักเกณฑ์ในการนําเสนอกรณีศึกษา (Case Study Presentation)
1. การนําเสนอกรณีศึกษาแต่ละครั้ง ต้องมีกรณีศึกษาอย่างน้อย 3 กรณีศกึ ษา (Case Study) โดยแต่
ละ case จะต้องผ่านการทํา Chelation อย่างน้อย 10 ครั้ง หรือ มีการ follow-up ไม่ต่ํากว่า 3
เดือน
2. การนําเสนอกรณีศึกษา ต้องส่งรายงาน (ตาม CMAT Chelation Handbook หน้า 52-57)
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันนําเสนอกรณีศึกษา
3. วันที่สามารถนําเสนอกรณีศึกษา
3.1 วันสัมมนาวิชาการคีเลชั่นบําบัด
สถานที่นําเสนอกรณีศึกษา : จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
3.2 ทุกวันที่ 20 ของเดือนมกราคม, เดือนเมษายน, เดือนกรกฎาคม, และเดือนตุลาคม
สถานที่นําเสนอกรณีศึกษา :
• สํานักงานสาขาย่อย สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
• สํานักงานสาขาย่อย รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก
• สํานักงานสาขาย่อย อโศก ถนนอโศกมนตรี
4. การนําเสนอกรณีศึกษาแต่ละครั้ง จะต้องมีคณะกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมฟังใน
การนําเสนอกรณีศึกษา
หมายเหตุ: ทางคณะกรรมการจะแจ้งผลการนําเสนอกรณีศึกษาให้ท่านทราบภายใน 15 วัน หลังจากวัน
นําเสนอ
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8.2 รายงานผู้ป่วย

บันทึกการรักษา สําหรับโปรแกรมเพื่อรับประกาศนียบัตรทางคีเลชัน่
วันที่ให้คํา
ยินยอม รับการ
รักษา

วันที่รับการรักษา

ปริมาณ
EDTA (กรัม)

ความเห็นเพิ่มเติม

เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์
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องค์ประกอบของสารละลายที่ใช้ในการทําคีเลชั่นบําบัดแบบมาตรฐาน
500cc sterile water
3 grams of Na2 EDTA
2 grams of magnesium chloride
Procaine HC1, 100 mg
Heparin, 2500 units
Ascorbate, 7 grams
Potassium Chloride, 2mEq
Pyridoxine, 100 mg
Thiamine 100 mg
Sodium Bicarbonate, 840 mg
Pantothenic acid, 250 mg

500
20
10
5
0.5
14
1
1
1
10
1

00.00
26.80
29.50
01.40
00.46
81.20
04.00
01.11
00.62
17.90
00.85

563.5

163.84

163.84/563.5*1000 = 291 milliosmol
Blood laboratory normals (Roche labs.) = 274-295
ประเทศที่อยู่ในโลกที่สามารถอาจจะสามารถใช้ 5% D/W ที่มี MgNa 2 EDTA ในปริมาณที่
เหมาะสมควบคู่ไปกับลิโดเคอีน (Lidocaine) และไพรเคอีน (Procaine) ก็น่าจะเพียงพอโดยอาจให้ผู้ป่วย
รับประทานวิตามินและเกลือแร่ควบคู่ไปด้วย
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