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ข้อมูลเก่ียวกับธรรมชาติบำาบัดและการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัด

การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัด

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคร้ายเกิดข้ึนไม่เพียงเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม แต่รวมถึงประเทศที่
    กำาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยด้วย ซึ่งเพิ่มมากข้ึนอย่างน่าวิตกเช่นกัน ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าใน

 การบำาบัดรักษา

แต่โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางการแพทย์

 ในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ทำาให้ผ้้ป่วยโรคมะเร็งหันมาพึ่งพาชีวบำาบัดควบค่้ไปกับการรักษา
  แบบปกติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในกรณีที่การรักษาในร้ปแบบที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำาเร็จ

 ซึ่งโดยรวมแล้วการรักษามะเร็งด้วยชีวบำาบัดควบค่้ไปกับการรักษาแบบปกติได้พิส้จน์ให้เห็นว่า การ
 รักษาอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงประสบผลสำาเร็จยิ่งข้ึน โดยส่วนใหญ่การรักษาแบบปกติทางการแพทย์

 จะได้รับการประเมินผลสำาเร็จส้งกว่าความเป็นจริง (  โดยเฉพาะเคมีบำาบัด และการฉายแสง) ส่วนการ
ประเมินผลสำาเร็จในการรักษามะเร็งด้วยชีวบำาบัดนั้นยังตำ่ากว่าความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด

 เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็ง จึงควรให้ผ้้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาด้วยชีวบำาบัดที่ครอบคลุม
  ในเชิงลึกด้วย ในปัจจุบนัการรักษาด้วยวิธีสมัยใหม่โดยปราศจากชีวบำาบัดแทบเป็นไปไม่ได้เลย

  ในปัจจุบนั ชีวิตประจำาวันของผ้้ป่วยในสถานพยาบาลจะเป็นไปตามหลักการพื้ นฐาน (  ผ่าตัด - เคมี
 – บำาบัด การฉายแสง)   โดยไมม่ีการบำาบัดอื่นๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ

 และที่น่าเสียดายคือ จนถึงวนันี้การรักษาแบบปกติยังไม่มีวิธีการป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซำ้าอีก
 คร้ัง และอย่้ภายใต้ข้อจำากัดในการที่จะต้องเฝ้าสังเกตการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดข้ึนภายหลังการรักษาที่

 ผ่านไปแล้วหรือไม่ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ถึงช่องว่างที่มีอย่้ระหว่างการด้แลและการบำาบัด
รักษาผ้้ป่วย



การรักษามะเร็งด้วยชีวบำาบัดมีหน้าที่ในการปิดช่องว่างนี้และได้เสนอการให้ความช่วยเหลือโดยผ้้
  เชี่ยวชาญในกรณีดังกล่าว เป้าหมายของเราคือ ชว่ยให้ผ้้ป่วยได้เสริมสร้างระบบภ้มิคุ้มกันและความ

 สมดุลภายในร่างกายและการค้นหาสาเหตุที่ทำาให้เกิดการเจ็บป่วยและบำาบัดรักษา หากส่ิงดังกล่าวเกิด
 ข้ึนได้สำาเร็จ จะถือว่าเป็นพื้ นฐานในการหายจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างครอบคลุมแท้จริง

การรักษามะเร็งเพิ่มเติมด้วยวิธีชีวบำาบัด

แบบแผนด้านมะเร็งวิทยาสมัยใหม่ควรจะรวมการรักษาแบบปกติควบค่้ไปกับการรักษาด้วยวิธีทาง
 ธรรมชาติบำาบัดอย่างครอบคลุมต้ังแต่ต้น โดยปกติแล้วการบำาบัดแบบผสมผสานทั้งสองวิธีควบค่้กันนี้

ส่งผลให้เกิดผลสำาเร็จเป็นอย่างมาก

 ในขณะเดียวกันการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดมิได้เป็นการบำาบัดทางเลือกตามการรักษาปกติ แต่จะ
   เน้นทางด้านการป้องกัน การบำาบัดควบค่้ และการด้แลหลังการรักษามะเร็ง ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นการ

บำาบัดเพิ่มเติมที่เหมาะสมควบค่้ไปกับการรักษาตามปกติของมะเร็งวิทยา

 การด้แลผ้้ป่วยมะเร็งตามกระบวนการของชีวบำาบัดจนถึงปัจจุบันนี้พบว่ายังไม่เพียงพอ เพื่อส่งเสริม
 ให้ผ้้ป่วยได้รับการด้แลที่ดี จึงควรให้กระบวนการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดเข้ามามีบทบาทในการ

  รักษามะเร็งเพิ่มยิ่งข้ึนกว่าที่เป็นอย่้ ในปัจจุบนัผ้้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะทำาการรักษาด้วยวิธีการปกติ
  จะมีเพียงส่วนน้อยที่ทดลองรักษาด้วยวิธีชวีบำาบัดควบค่้กันไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว หากเร่ิม

 ทำาการรักษาด้วยชีวบำาบัดควบค่้ไปกับการรักษาตามปกติ จะเป็นประโยชน์และประสบความสำาเร็จมาก
 ยิ่งข้ัน หากเร่ิมรักษาควบค่้ต้ังแต่วันที่ทราบผลวินิจฉยัโดยแพทย์

การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดในรูปแบบทางเลือก

เป็นทีน่่าเสียใจว่าผ้้ป่วยจำานวนมากผ่านประสบการณ์ที่แพทย์ผ้้รักษาไม่สามารถให้คำาตอบได้หรือไม่
  สามารถเสนอวิธีการบำาบัดที่น่าพอใจได้ ซ่ึงในกรณีนี้ผ้้ได้รับผลกระทบจะต้ังคำาถามว่า การรักษามะเร็ง

ด้วยวิธีชีวบำาบัดเป็นทางเลือกที่สามารถทดแทนการรักษาตามปกติได้หรือไม่

ในความเป็นจริงแล้วมีหลายกรณีที่ผ้้ป่วยมะเร็งเลือกรักษาโดยวิธีชีวบำาบัดเป็นทางเลือกหลักหรือ
  เลือกเป็นวิธีการรักษาเดียว ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าด้วยซำ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรักษา

  ตามปกติไม่สำาเร็จ และการรักษาที่ดีมีเพียงชีวบำาบัดที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตามจะข้ึนอย่้กับแต่ละกรณี



แนวทางการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัด

 คนจำานวนมากมักเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาเนื้ องอกด้วยวิธีชีวบำาบัดเป็นการรักษาโดยใช้ยาวิเศษ ไม่มี
 การใช้ธรรมชาติบำาบัดโดยทางเดียวในรักษามะเร็งได้ในระยะยาว การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดที่

เหมาะสมจะต้องประกอบไปด้วยยาและวิธีการรักษาหลายข้ันตอนที่เหมาะสมกับผ้้ป่วยแต่ละรายด้วย

 โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้ว่า ในปัจจุบนันี้การรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดมคีวามน่าเชื่อถือและมี
 การพิส้จน์กระบวนการบำาบัดผ่านข้ันตอนทางวิทยาศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นก้าวสำาคัญในการสร้างรากฐาน

 และครอบคลุมของกระบวนการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดที่มีการพัฒนา ที่เรียกว่าการบำาบัดสิบ
 ประการซึ่งเป็นแนวทางของนายแพทย์ชาวเยอรมัน พี.จี.  เซเกอร์ และเป็นพื้ นฐานของแนวคิดการ

บำาบัดที่จะนำาเสนอดังต่อไปนี้

1. เพิม่ภ้มิต้านทานในร่างกายเพื่อป้องกันเนื้ องอก

2. ระงับ  การเติบโตของเซลล์มะเร็ง (Glycolysis)

3.  ยับยั้งการหายใจระดับเซลล์และซ่อมแซมไมโทคอนเดรีย (Mitochondria).).

 4. การโภชนาการและสารอาหารที่ยับยั้งมะเร็ง

 5. กำาจัดจำานวนและบริเวณที่เกิดปัญหา

 6.  บำาบัดภ้มคิุ้มกันสารที่ก่อภ้มิแพ้ (ลดภ้มิแพ้ที่ก่อให้เกิดมะเร็งและอาการอักเสบ

 7. การขับสารพิษและขับถ่าย

 8. การล้างลำาไส้และส่วนที่เอื้ อประโยชน์ต่อกัน

 9.  ลดระดับการควบคุมความสมดุลที่ผิดปกติ

10.  เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะทีม่ีความเส่ียง (    ตับ ไต หัวใจและความดัน ฯลฯ

 ผ้้ก่อต้ังแนวคิดการบำาบัด 10   ประการ นายแพทย์ Dr. med. Dr. sc. na).t. Pa).ul Gerha).rdt Seeger 

(   เพาล์ แกร์ฮาร์ดท์ เซเกอร์) (ค.ศ. 1903 - ค.ศ.1991)  ทำางานในด้านวิจัยมะเร็งมานานกว่า 50  ปี และมี
 ผลงานส่ิงพิมพ์และหนังสือกว่า 250   ผลงาน อนัเนื่องมาจากการทำางานด้านวิจัยและผลงานของเขา

 เขาเป็นหนึ่งในผ้้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1979  และ 1980)



ผู้ป่วยสามารถคาดหวังอะไรได้จากการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัดบ้าง

 จากการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการบำาบัด 10 ประการที่ปรับแนวทางการบำาบัดให้เหมาะสมกับผ้้ป่วย
 ในแต่ละราย โดยมีเป้าหมายในการบำาบัดดังต่อไปนี้ :

 ระยะเวลาในการมีชีวิตอย่้ต่อเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดและโอกาสที่จะกลับมาเจ็บป่วยอีกคร้ังมี
นอ้ยลง

   อัตราการเติบโตของเนื้ องอกช้าลง รวมถึงการแพร่กระจายของเนื้ อร้ายเส่ือมถอยลง (โดยรวม)

 การเปล่ียนสภาพจากเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ปกติและสนับสนุนระบบการสลายตัวของเซลล์
 มะเร็ง (การตายของเซลล์)

 สร้างระบบภ้มิคุ้มกันและเพิ่มความแข็งแรงอย่างตรงจุดในการต่อส้้กับมะเร็ง
 ค้นหาและทำาลายสาเหตุของมะเร็งและแก้ไขระบบนิเวศน์ของร่างกายที่จะสนับสนุนให้เกิด

มะเร็ง
 ลดผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยที่มีความสัมพนัธ์กับเนื้ องอกได้ดียิ่งข้ึน
 ลดความเครียดได้ดียิ่งข้ึนและลดความเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
  เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัดโดยการฉายแสงหรือเคมีบำาบัด รวมถึงการลดผลข้างเคียงที่เกิด

จากการบำาบัดด้วยวิธีดังกล่าวและฟ้ืนตัวหลังการบำาบัดได้เร็วยิ่งข้ึน

วิธีการรักษามะเร็งแบบชีวบำาบัด
 การรักษามะเร็งแบบชีวบำาบัดสมัยใหม่ในปัจจุบันมีหลายร้ปแบบ โดยจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติในการ

 บำาบัดแบบธรรมชาติควบค่้ไปกับกระบวนการและชีวเวชศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนใหม่ เป็นการขยายทาง
เลือกแนวทางการบำาบัดที่เพิ่มมากข้ึนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

 ภายใต้กรอบแนวทางของชีวบำาบัดทั้งหมด โดยเฉพาะกระบวนการในการรักษาดังต่อไปนี้ ได้พิส้จน์
แล้วว่าได้ผล

ภาพรวมของแนวทางชีวบำาบัด
การบำาบัด-โดย
ภ้มคิุ้มกัน

โดยการรับรองผลการวิจัยของแนวทางการบำาบัดโดยภ้มิคุ้มกันพร้อมกับเซลล์
 บำาบัด (  สารประกอบต่อมไร้ท่อและม้าม ฯลฯ)  การบำาบัดโดยใช้ mistletoe, 

Regeneresen,ซีลีเนียม,   เคอร์ค้มิน ฯลฯ



การบำาบัด-โดย
การให้
สารละลายทาง
หลอดเลือด

 อะมิกดาลิน (Amygda).lin) (  เลไทรล์ (La).etrile)/  วิตามนิ บี17)  อาร์เทซ้เนท
(Artemisinin), สารละลายวิตามินซีเข้มข้น, เคอร์ค้มิน, DCA, DMSO, 
Ba).seninfusion,  การควบคมุการให้สารละลายตาม CST

การบำาบัด-โดย
การขับพิษ

โดย  ส่วนใหญ่ในผ้้ป่วยมะเร็งจะพบค่าภาวะความเป็นพิษส้ง การขับพิษโดยการใช้
    ธาตุอาหารเสริม โฮมีโอพาธีเป็นยาจากธรรมชาติ กล้ตาไธโอน พฤกษาบำาบัด การ

   ล้างพิษโลหะ การให้สารละลายทางหลอดเลือด ฯลฯ โดยจะเสนอให้ตามหลักการ
ปฏิบัติ

การบำาบัดโดย
การให้ธาตุ
อาหารเสริม
(การบำาบัดโดย
ใช้หลักออร์โธโม

 เลค้ลาร์
OM- 
Medicine)

       อาหารเสริมหลายประเภท เช่น วิตามนิ แร่ธาตุ และ สารอาหาร กรดไขมัน กรด
อะ-    มิโน มผีลในการต้านอนมุ้ลอิสระ ปกป้องเซลล์ ทำาให้ระบบการแบ่งเซลล์เป็น

  ไปอย่างปกติ ยับยั้งเนื้ องอก สร้างความแข็งแรงให้กับภ้มิต้านทานและช่วยขับ
 พิษ

 ไมโทคอนเดรีย
(Mitochondri
on)-บำาบัด

ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทำาให้เกิดการยับยั้งกระบวนการทางเมตาบอลิซึมของ
มะเร็งหรือกระบวนการย่อยสลายกล้โคสที่เกิดข้ึนภายในเซลล์และกระตุ้นเซลล์
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ที่มีปัญหา

การบำาบัดด้วย
พืช

  มีพืชสมนุไพรจำานวนมากที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีผลในการต่อต้านมะเร็ง ได้แก่
อาร์-  เทมิซินนิ (Artemisinin), เคอร์ค้มนิ, ผลทับทิม, ชาเขียวสกัด, ดอกวัชพืช

 แดนดิไลออน (Da).ndelion), mistletoe, เห็ด, ยางไม้หอม,  และสารพฤกษเคมี
(เควอซิทิน, เรสเวอราทรอล,  ซัลโฟราเฟน ฯลฯ)

Cytosta).tic 
ชวีภาพ

 สารธรรมชาติหลายประเภทพบว่ามีผลในการบำาบัด เป็นสารที่ไม่รุนแรงและโดย
 มากไม่มีผลข้างเคียงทาง cytosta).tic และปัจจุบันนำามาใช้ในการบำาบัดมะเร็งโดย

 การบำาบัดทางชีวภาพเป็นเวลาหลายปีแล้ว (ด้การให้สารละลายทางหลอดเลือด
และการบำาบัดด้วยพืช)

Horvi 
enzyme-
thera).py 
(HET)

  โดยเฉพาะในกระบวนการรักษาแบบด้ังเดิม เช่น การบำาบัดโดยใช้เอนไซม์จาก
 พิษง้ที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย (Horvi enzyme-thera).py/HET) โดย

 วิธีการบำาบัดแบบ HET ทำาให้เกิดการยับยั้งกระบวนการทางเมตาบอลิซึมของ
มะเร็งหรือกระบวนการย่อยสลายกล้โคสที่เกิดข้ึนภายในเซลล์มะเร็งและหยุด
การเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การรักษาลำาไส้  ลำาไส้เป็นตัวภ้มิต้านทานที่สำาคัญที่สุดและมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่้ที่ 80 
  เปอร์เซ็นต์ ในกรณีผ้้ป่วยมะเร็งจะมีปัญหาในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก รวมไปถึง

 แบคทีเรียทีอ่ย่้ในลำาไส้ที่มีความสำาคัญ ด้วยเหตุนี้การบำาบัดมะเร็งทางธรรมชาติ
จะทำาควบค่้ไปกับการรักษาลำาไส้

โภชนาการ
บำาบัด

ข้อแนะนำาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการโภชนาการในส่วนของอาหาร
ประเภทไขมัน-  โปรตีน ตามแนวทางของดร.   โยฮันนา บุดวิก และการลดการ



 บริโภคคาร์โบไฮเดรตและบริโภคอาหารที่ไม่มีการแปรร้ป ซึ่งเป็นการตัด
กระบวนการสร้างตัวของมะเร็งโดยการตัดกล้โคสซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือน

 การบำาบัดแบบ
(ga).lva).nothera).
py)
(ความหมาย
ใกล้เคียง: ECT 
= Electro-
Ca).ncer-
Thera).py 
หรือ Electroch
emica).l-
Thera).py 

BET = Bio-
Electro-
Thera).py)

โดยการติดต้ังอิเล็กโทรดกับเยื่อเนื้ องอกและปล่อยให้ไฟฟ้าไหลผ่านเนื้ องอก
เพื่อเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็ง

อ๊อกซิเจน
บำาบัด

 อีกกระบวนการหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนคือการใช้โอโซนบำาบัด การให้อ๊อกซิเจน
เป็น

 ระยะตามแนวทางของศาสตราจารย์ วี.  อาร์เดนเน่ และการให้อ๊อกซิเจนมี
ลักษณะเป็นละออง

การบำาบัด
บริเวณที่เป็นจุด
กำาเนิด

 บริเวณที่มคีวามผิดปกติและมีผลทำาให้เกิดมะเร็ง จะต้องมีการตรวจสอบบริเวณ
  เหล่านั้นและทำาการบำาบัด บริเวณซ่อนเร้น (    ฟัน แผลเป็น ต่อมทอนซิล ส่ิงปล้ก

 ฝังเทียม ฯลฯ)   ซึ่งต้องให้ความสำาคัญกับบริเวณดังกล่าวนี้ โดยบริเวณฟัน (ฟัน
ตายหรือฟันอักเสบ)  อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดมะเร็งได้ จึงควรมีการด้แล
รักษาฟัน

การบำาบัดโดย
กรดแลคติก

เนื้ องอกส่วนมากจะเกิดจากกรดแลคติกที่หมุนไปทางซ้ายซึ่งจะทำาให้เป็นการ
 ปิดก้ันระบบภ้มิค้มุกันและทำาให้เนื้ องอกขยายตัวเป็นวงกว้าง โดยการใช้กรดแล

 คติกทีม่ีลักษณะพิเศษ (RMS) จึง
เป็นการทำาลายกำาแพงที่ป้องกันเนื้ องอก

การสร้างความ
เข็มแข็งในด้าน
จิตวิทยา

   โดยระบบการด้แลสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง การให้คำาแนะนำา การสร้างกำาลังใจ
  การบำาบัดด้วยพืช โฮมิโอพาธีย์ (Homeopa).thy)  ฯลฯ ทำาให้ผ้้ป่วยมโีอกาสในการ

สร้างความสมดุลทางจิตใจ

การบำาบัดโดย
ทำาให้เกิดภาวะ
ตัวร้อน

ในการปรับเปล่ียนและการสร้างภ้มิคุ้มกันมีกระบวนการทำาให้เกิดภาวะตัวร้อน
 ทั้งร่างกายหรือเฉพาะพื้ นที่ ซึ่งจะแตกต่างกับการทำาให้เกิดภาวะตัวร้อน

โดยตรงซึ่งผ้้ป่วยมะเร็งจะได้รับการฉีดเชื้ อแบคทีเรียชนิดทำาลายเชื้ อ



เวชศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

 การคัดตรวจมลพิษในบริเวณที่พักอาศยัและสถานที่ทำางาน (  สำานักงาน พื้ นที่
 ทำางานในภาคเกษตร ฯลฯ) การวิจัยชีววิทยาเชิงระบบและสุดท้ายการฟ้ืนฟ้สภาพ

แวดล้อมเพื่อเป็นการกำาจัดพิษและการขับสารโลหะหนัก

 ขอให้ท่านเข้าใจว่าตารางดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อม้ลและทำาให้ท่านได้เห็นภาพรวม การจำากัด
 ขอบเขตของกระบวนการแทบจะไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากวิธีการบำาบัดแต่ละวิธีที่แสดงอย่้นี้และ

สารประกอบทางชีวภาพมีความแตกต่างในเร่ืองของผลลัพธ์ในการบำาบัด

สำาคัญ: เข้าใจและกำาจัดสาเหตุที่ทำาให้เกิดมะเร็ง

การพ้ดถึงสาเหตุในการเกิดมะเร็งถือเป็นส่วนสำาคัญในการบำาบัดและเป็นเร่ืองที่ไม่สามารถที่จะยกเว้น
 ได้สำาหรับการบำาบัดในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำาคัญของมะเร็งเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีใน

  ปัจจุบนั รวมทั้งได้มีการวิจัยในเร่ืองนี้อย่างกว้างขวาง มะเร็งในแต่ละกรณีจะต้องมีการค้นหาสาเหตุที่
  เป็นตัวการที่ทำาให้เกิดมะเร็ง ย่ิงมีการตัดสาเหตุที่สนับสนุนในการทำาให้เกิดมะเร็งออกมากเท่าไหร่

 โอกาสที่จะรักษาให้เป็นผลสำาเร็จยิ่งมากข้ึนเท่านั้น หรือสามารถที่จะยับยั้งโรคได้หรือป้องกันไม่ให้
กลับมาเจ็บป่วยอีกคร้ัง

 เป็นทีน่่าสังเกตว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นสาเหตุที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดมะเร็ง โดยที่เรา
 เข้าไปสัมผัสกับมลพิษที่เป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดโรคมะเร็ง การสะสมมลพิษเหล่านี้ทำาให้ภ้มิ

 ต้านทานและการรักษาเซลล์ของเราอ่อนแอลง ส่งผลให้เกิดภาวะที่จะทำาให้เกิดมะเร็งได้ง่าย

 สังคมอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าช่วยให้เรามีฐานะที่ดีข้ึนและสะดวกสบายข้ึนอย่างไม่ต้องสงสัย
แต่ในทางกลับกันผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือเป็นสภาวะที่ทำาให้เกิดการขยายตัวของโรคมะเร็งมากยิ่งข้ึน
โดยเฉพาะการมีปัจจัยที่ส่งเสริมดังต่อไปนี้ :

   นิโคติน แอลกอฮอล์ และยาเสพติด
  นิสัยในการโภชนาการในปัจจุบันโดยการใช้ไขมันจากสัตว์และโปรตีนมากจนเกินไป การ

 บริโภคอาหารจำาพวกแป้งแปรร้ปและนำ้าตาลไปจนถึงสารประกอบในอาหาร รวมทั้งอาหาร
ประเภทหมักดองมากจนเกินไป

  เคมีภัณฑท์ี่ใช้ในภาคเกษตรกรรม (   ยาฆ่าแมลง ยากำาจัดวัชพืช ฯลฯ) และเคมีภัณฑ์ในปริมาณ
 มากทีอ่ย่้ล้อมรอบตัวเรา (     สารละลาย สารโลหะหนัก ฟอร์มาลดีไฮด์ สารที่ทำาให้นิ่ม สารหน่วง

 การติดไฟ ฯลฯ)



 อากาศที่เป็นมลพิษที่เกิดจากควันไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
    มลภาวะที่เกิดจากการฉายแสงเอ็กซเรย์ คล่ืนแม่เหล็ก คล่ืนโทรศัพท์เคล่ือนที่ ฯลฯ
  เคร่ืองสำาอาง ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้ อ
  วัสดุที่เป็นพษิที่ใช้ในทันตกรรม (    อะมัลกัม แพลเลเดียม กาว ฯลฯ) และ
  บริเวณฟันที่เสีย (ฟันตายหรือรากฟันมีการอักเสบ) หรือกระด้กกราม
  ยาสามัญประจำาบ้าน (    เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ฯลฯ)

 การเจ็บป่วยด้วยมะเร็ง ไม่ใช่เร่ืองที่เกิดข้ึนเพราะความโชคร้ายหรือมีการเกิดข้ึนของโรคโดยหาที่มาไม่
 ได้ และเป็นเร่ืองมักง่ายและไม่ถ้กต้องที่จะอ้างว่าสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็งเป็นเร่ืองที่ยังไม่มีความ

  ชัดเจน ซึ่งเป็นการปิดก้ันโอกาสของผ้้ป่วยที่จะใช้ชีวิตให้อย่้ห่างไกลกับสารต่างๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ ที่ก่อให้เกิดโรค
 มะเร็ง ทั้งที่การอย่้ให้ห่างจากบ่อเกิดเหล่านี้ เป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญในการบำาบัดผ้้ป่วยและเป็นการ

ป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยอีกคร้ัง

แผนในการบำาบัดแบบเจาะจงแทนการบำาบัดแบบพื้ นฐานปกติ

   การทำาให้การบำาบัดประสบผลสำาเร็จต้องทำาการบำาบัดอย่างละเอียด มีแผนการ และครอบคลุม หลัง
การตรวจและวินิจฉัยแบบสมัยใหม่โดยห้องวิจยัรวมควรจะควบค่้กับการวินิจฉัยแบบด้ังเดิมจะต้องมี
การพ้ดคุยกับผ้้ป่วยถึงแผนการรักษาอย่างละเอียด

 โดยจะเลือกวิธีการบำาบัดอย่างระมัดระวังและเหมาะสม เจาะจงเฉพาะสำาหรับผ้้ป่วยแต่ละรายใน
  แผนการบำาบัดที่เหมาะสม ข้ึนอย่้กับความหนักเบาของอาการป่วย การบำาบัดจะต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

  เป็นระยะเวลาหลาย ๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ เดือนหรือเป็นปี

 สำาหรับผ้้ป่วยนอกที่ไมม่ีผ้้ให้การบำาบัดอย่้ใกล้ชิด ในเบื้ องต้นเปิดโอกาสให้ไปยังสถานบำาบัดที่อย่้ใกล้
  ก่อน เพื่อทราบผลวิจัยที่แน่ชัดและได้รับการอธิบายแนวทางในการบำาบัดอย่างเฉพาะเจาะจง และเพื่อ

ที่จะบำาบัดต่อไปได้ในสถานที่ที่อย่้ห่างไกลนั้น

เป้าหมายของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล

เป็นเร่ืองสำาคัญทางการแพทย์ที่ผ้้ป่วยจะได้รับผลกระทบ และต้องได้รับทราบข้อม้ลที่ครอบคลุมที่
 เก่ียวกับตนเอง หากท่านในฐานะเป็นผ้้ได้รับผลกระทบและผ้้ใกล้ชิดของท่านได้รับทราบข้อม้ลที่ครบ



   ถ้วน จะทำาให้ท่านสามารถหาข้อม้ลเก่ียวกับการบำาบัดต่างๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ ได้และสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า ท่านจะ
 ไม่ร้้สึกท้อถอยเมื่ออย่้ต่อหน้าแพทย์หรือผ้้ที่ให้การบำาบัดและไม่ทำาตามที่แพทย์แนะนำาท่านทุกอย่าง

 โดยที่ท่านยังมิได้พิจารณาก่อน ผ้้ป่วยที่มีข้อม้ลที่ดีอย่้ในสถานะที่ดีกว่าและสามารถต้ังคำาถามที่ถ้ก
 ต้องได้ สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการบำาบัดแบบใดให้ผลดีและส่งผลให้ท่านตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด

เม่ือท่านมีคำาถาม

 ท่านสามารถได้รับข้อม้ลที่หลากหลายของผลการวิจัย วิธีการในการบำาบัดจากข้อม้ลด้านธรรมชาติ
 บำาบัดและการรักษามะเร็งด้วยวิธีชีวบำาบัด หากท่านมีคำาถามที่เก่ียวข้องกับช่องทางในการบำาบัด

  อาการป่วยด้วยโรคมะเร็งอาการใดอาการหนึ่ง เรายินดีทีจ่ะให้คำาแนะนำากับท่านโดยไมม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ
 ขอความกรุณาท่านติดต่อกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรา เพียงท่านใช้แบบฟอร์มเพื่อการติดต่อหรือ

เขียนหนังสือแจ้งมาทางเรา

ส่ิงที่ท่านควรทราบในฐานะผู้ป่วยมะเร็ง
1. มะเร็งสามารถควบคุมได้

 เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่้กับมะเร็งได้ เช่น
  ร่วมกับการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ และไม่มีการตรวจสอบที่จริงจัง ปล่อยผ่านไปตามปกติ โดยมีข้อแมว้่าจะต้องดำาเนินการในการบำาบัดแนวทางใด

แนวทางหนึ่ง
2.   ผ้้ป่วยมะเร็งจะต้องได้รับการด้แลทางการแพทย์อย่างสมำ่าเสมอ ถึงแม้จะผ่านการผ่าตัด เคมี

  บำาบัด หรือการฉายแสง มาแล้วก็ตาม
3. การรักษามะเร็งในเบื้ องต้นควรมีกระบวนการบำาบัดแบบธรรมชาติและการรักษามะเร็งด้วยวิธี

ชีวบำาบัดให้มากยิ่งข้ึน
4.  การใช้สารบำาบัดทางธรรมชาติหลังการรักษามะเร็ง ควรเป็นเรื่องที่ผ้้ป่วยโรคมะเร็งให้การ

ยอมรับ
5.  ชีวบำาบัดให้โอกาสกับผ้้ที่ได้รับการบำาบัดจบแล้วแต่ไม่เกิดผล แม้ในระยะที่เกิดการลุกลามยัง

คงมีโอกาสที่จะบำาบัดให้ได้ผลได้อย่างน่าทึ่ง

(1-4  ของ ดร.  แพทย์เวชศาสตร์ทัว่ไป บล้เมนไชน์-  คโนเบล การบำาบัดด้วยวิธีชีวบำาบัด, ค.ศ.1984)


