JOHN HOPKINS HOSPITAL REPORT

AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY AND ELIMINATE CANCER,
JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY .
หลังจากหลายปที่พูดกันวาการทําคีโมเปนทางเลือกเดียวที่จะ ลอง และใชในการกําจัดโรคมะเร็ง ในที่สุดโรงพยาบาลจอหน
ฮอพกินสก็เริ่มแนะนําถึงทางเลือกอื่นๆอีก
Cancer Update from Johns Hopkins
ขอมูลลาสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งจาก รพ.จอหน ฮอพกินส
1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until
they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells
in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they
have not reached the detectable size.

ทุกๆคนมีเซลมะเร็งอยูในรางกาย เซลมะเร็งเหลานี้จะไมปรากฎดวยวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน จนกระทั่งมันขยายตัว
เพิ่มขึ้นในระดับพันลานเซล เมื่อแพทยบอกวาไมมีเซลมะเร็งในรางกายผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาแลว มันหมายถึงวา
ระบบไมสามารถตรวจสอบเซลมะเร็งไดเพราะวาจํานวนของมันยังไมมากพอ จนถึงระดับที่สามารถตรวจจับไดเทานั้น
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
เซลมะเร็งเกิดขึ้นระหวาง 6 ถึงมากกวา 10 ครั้งในชวงอายุของคนๆหนึ่ง
3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from
multiplying and forming tumours.
เมื่อระบบภูมิคุมกันของรางกายแข็งแรงเพียงพอ เซลมะเร็งจะถูกทําลายและปองกันไมใหเกิดการขยายตัวและกลายเปนเนื้อ
งอก
4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be
due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
เมื่อใครก็ตามเปนมะเร็ง มันกําลังบอกวาคนๆนั้นมีความบกพรองหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งอาจเกิดจากยีน
สิ่งแวดลอม อาหารและปจจัยอื่นๆในการดํารงชีวิต
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will
strengthen the immune system.

เพื่อเอาชนะภาวะบกพรองหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารรวมทั้งสารอาหารบางอยาง
จะชวยใหภูมิคุมกันแข็งแรงขึ้น

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing
healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver,
kidneys, heart, lungs etc.
การทําคีโมคือการใหสารเคมีที่มีความเปนพิษกับเซลมะเร็งที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว แตขณะเดียวกัน มันก็จะทําลายเซลที่ดี
ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในไขกระดูก ทําลายระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ และเปนสาเหตุทําใหอวัยวะบางสวนถูกทําลาย เชน
ตับ ไต หัวใจ ปอด ฯลฯ
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and ! damages healthy cells, tissues and organs.
การฉายรังสีแมวาจะเปนการทําลายเซลมะเร็ง แตก็ทําใหเกิดอาการไหม เปนแผลเปน และทําลายเซลที่ดี เนื้อเยื่อ และอวัยวะ
8.. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use
of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
การบําบัดโดยคีโม และการฉายรังสีมักจะชวยลดขนาดของเนื้องอกไดในชวงแรกๆ อยางไรก็ตามถาทําไปนานๆพบวามักไม
สงผลตอการทําลายเซลเนื้องอก
9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is
either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and
complications.
เมื่อรางกายไดรับสารพิษจากการทําคีโมหรือการฉายรังสีมากเกินไป ระบบภูมิคุมกันอาจปรับตัวเขากันไดหรือไมก็อาจถูก
ทําลายลง ดังนั้นคนๆนั้นจึงอาจตกอยูในอันตรายจากการติดเชื้อหลายชนิดและทําใหโรคมีความซับซอนยิ่งขึ้น
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to
destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.
การทําคีโมและการฉายรังสีอาจเปนสาเหตุทําใหเซลมะเร็งกลายพันธุ ดื้อยา และยากตอการทําลาย การผาตัดก็อาจเปน
สาเหตุทําใหเซลมะเร็งกระจายไปทั่วรางกาย
11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to
multiply.
วิธีที่ดีที่สุดในการทําสงครามกับมะเร็ง คือการไมใหเซลมะเร็งไดรับอาหารเพื่อนําไปใชในการขยายตัว

WHAT CANCER CELLS FEED ON:
อะไรคืออาหารที่ปอนใหกบ
ั เซลมะเร็ง
a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells

. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal,Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A
better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt
has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
น้ําตาลคืออาหารของมะเร็ง การตัดน้ําตาลคือการตัดแหลงอาหารสําคัญที่จายใหกับเซลมะเร็ง สารทดแทนน้ําตาลอยางเชน '
นิวตราสวีต ' ' อีควล ' ' สปูนฟูล ' ฯลฯ ลวนทํามาจากสารใหความหวาน ซึ่งเปนอันตราย สารทดแทนซึ่งเปนกลางที่ดีกวาคือ
น้ําผึ้งมานูคา (จากนิวซีแลนด) หรือน้ําออย แตในปริมาณนอยๆเทานั้น เกลือสําเร็จรูปก็ใชสารเคมีในการฟอกขาว ควรหันไป
เลือกใช ' แบรก อมิโน ' หรือเกลือทะเลแทน
b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on
mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved .
นมเปนสาเหตุทําใหรางกายผลิตเมือก โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร เซลมะเร็งจะไดรับอาหารไดดีในสภาวะที่มีเมือก การ
ใชนมถั่วเหลืองชนิดไมหวานแทนนม จะทําใหเซลมะเร็งไมไดรับอาหาร
c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a
little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and
parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.

เซลมะเร็งเติบโตไดดี ในภาวะแวดลอมที่เปนกรด อาหารจําพวกเนื้อจะสรางสภาวะกรดขึ้น ดังนัน
้ จึงควรหันไปรับประทานปลา
จะดีที่สุด รองลงไปคือรับประทานไกแทนเนื้อและหมู ในเนื้ออาจมียาฆาเชื้อ ฮอรโมนที่สรางการเจริญเติบโตในสัตว และเชื้อ
ปรสิตบางประเภทตกคางอยู ซึ่งลวนเปนอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนที่เปนมะเร็ง
d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the
body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh
vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15
minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building healthy cells
try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables
2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at
temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

อาหารที่ประกอบดวยผักสด 80% และน้ําผลไม พืชจําพวกหัว เมล็ด ถั่วเปลือกแข็ง และผลไมจํานวนเล็กนอย จะชวยทําให
รางกายมีสภาวะเปนดาง อาหารอีก 20% อาจไดมาจากการทําอาหารรวมกับพืชจําพวกถั่ว น้ําผักสดจะใหเอ็นไซมซึ่งสามารถ
ดูดซึมไดงายและซึมทราบสูระดับเซลภายใน 15 นาที เพื่อบํารุงรางกายและสงเสริมการเจริญเติบโตของเซลที่ดี เพื่อใหได
เอ็นไซมในการสรางเซลที่ดี ใหพยายามดื่มน้ําผักสด ( ผักสวนใหญรวมทั้งถั่วที่มีหนอหรือตนออน) และรับประทานผักสดดิบ
2-3 ครั้งตอวัน เอ็นไซมจะถูกทําลายไดงายที่อุณหภูมิ 140 องศา F ( ประมาณ 40 องศา C)

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has
cancer-fighting properties. Water-best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and
heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.

ใหหลีกเลี่ยงกาแฟ น้ําชา และชอกโกแลต ซึ่งมีคาเฟอีนสูง ชาเขียวถือเปนทางเลือกที่ดีและมีคุณสมบัติในการตานมะเร็ง น้ํา
ดื่มใหเลือกดื่มน้ําบริสุทธิ์ หรือที่ผานการกรอง เพื่อหลีกเลี่ยงทอกซินและโลหะหนักในน้ําประปา น้ํากลั่นมักมีสภาพเปนกรด ให
หลีกเลี่ยง
12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining
in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.

โปรตีนจากเนื้อจะยอยยาก และตองการเอ็นไซมหลายชนิดมาชวยในการยอย เนื้อสัตวที่ไมสามารถยอยไดในระบบทางเดิน
อาหารจะเกิดการบูดเนาและมีความเปนพิษมากขึ้น
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more

enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer
cells.

ผนังของเซลมะเร็งจะมีโปรตีนหอหุมไว การงดหรือการรับประทานเนื้อสัตวนอยลง จะทําใหมีเอ็นไซมเหลือมากพอมาใชโจมตี
กําแพงโปรตีนทีห
่ อหุมเซลมะเร็ง และชวยใหเซลของรางกายสามารถกําจัดเซลมะเร็งไดดีขน
ึ้
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-essence, Essiac, anti-oxidants, vitamins,
minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like
vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing
of damaged, unwanted, or unneeded cells.

สารอาหารบางอยางอาจชวยเพิ่มภูมิคุมกัน ( สาร IP6 [inositol hexaphosphate หรือ phytic acid], สาร Flor-essence,
สาร Essiac, สารแอนตี้-ออกซิแดนส , วิตามิน , เกลือแร , EFAs ฯลฯ) เพื่อชวยใหเซลของรางกายสามารถกําจัดเซลมะเร็งได
ดีขึ้น สารอาหารอื่นๆเชน วิตามินอี เปนที่ทราบกันดีวาทําใหเกิดการตายลงของเซล หรือกําหนดระยะเวลาการตายของเซล ซึ่ง
เปนกลไกธรรมชาติของรางกายในการกําจัดเซลที่ถูกทําลาย ซึ่งไมเปนที่ตองการ หรือไมมีประโยชนออกไป
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer
warrior be a survivor.. Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic
environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

มะเร็งเปนโรคที่สัมพันธกับจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ การปองกันเชิงรุกและการคิดในเชิงบวกจะชวยใหเราสามารถอยู
รอดจากการทําสงครามกับมะเร็ง... ความโกรธ การไมรูจักใหอภัย และความขมขื่นใจ จะทําใหรางกายเกิดความตึงเครียดและ
มีสภาวะเปนกรดเพิ่มขึน
้ ใหเรียนรูที่จะมีความรักและจิตวิญญาณแหงการใหอภัย เรียนรูที่จะผอนคลายและมีความสุขกับชีวิต

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily , and deep breathing help
to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy
cancer cells.

เซลมะเร็งไมสามารถเจริญเติบโตไดในสภาวะที่มีออกซิเจนเปนจํานวนมาก การออกกําลังกายทุกวัน และการหายใจลึกๆจะ
ชวยใหรางกายไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้นลงไปจนระดับเซล การบําบัดดวยออกซิเจนถือเปนวิธีการอีกอยางที่ใชในการทําลาย
เซลมะเร็ง

