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"จิรวุฒิ คุวานันท" ทายาท"โควยูฮะ"…
รักษามะเร็งใหแมดวยธรรมชาติบําบัด

จากขาวคราว นักรองลูกทุง ยอดรัก สลักใจ ปวยเปนโรคมะเร็งตับ ที่หมอออกมาระบุวาจะอยูบนโลกใบ
นี้ไดอีกไมนาน คนสวนใหญเขาใจกันวามะเร็งเปนแลวตองตายคงไมเสมอไป เมื่อมีแพทยทางเลือก
หรือการแพทยแบบผสมผสาน คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพรที่เปนประโยชนตอรางกายก็
สามารถหายจากมะเร็งรายนี้ได ทวาแพทยทางเลือกยังไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลกแหงสห
ประชาชาติมาตั้งแตป ค.ศ.1962
คุณมาลิน คุวานันท เจาของโควยูฮะมอเตอร ในฐานะคนดังแหงภาคอีสาน เปนอีกหนึ่งในหลายรอยคน
ที่หายจากโรคมะเร็งตับระยะสุดทายดวยแพทยทางเลือกหรือธรรมชาติบําบัด วันนี้ WhO? ไดเดินทางไป
ที่ บริษัท โควยูฮะอีซูซุเซลส จํากัด สาขา รัชดา ซึ่งเปนบานพัก เพื่อพามาพูดคุยกับลูกชาย
(ใหญ-จิรวุฒิ คุวานันท รองประธานกรรมการ) ซึ่งเปนผูดูแลและรักษาผูเปนแมจนหาย และเมื่อไปถึง
ไดเห็นคุณมาลินเดินออกมาตอนรับทีมงานดวยใบหนาสดใส โดยดูไมรูเลยวาผูหญิงคนนี้เคยปวยเปน
มะเร็ง
-“เบื่อกินยา” ที่มาของแพทยทางเลือก
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เชื่อเหลือเกินยังมีหลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแบบแพทยทางเลือกนั้น ตางจากแผน
ปจจุบันอยางไร คุณใหญ ลําดับเรื่องใหฟงวา ตั้งแตเด็กไมสบายไปหาหมอจะไมชอบกินยา เพราะไมรู
เปนยาอะไรบาง ถากินก็กินเล็กนอย จนกระทั่งปวดตามขอใหหมอตรวจถึงรูวาเปน โรคเกาตเพราะมีกรด
ยูริกในปริมาณที่สูงมากบางครั้งเจ็บจนเดินไมได
กระทั่งไดเจอเพื่อนที่เปนเภสัชทําใหรูเรื่องยาแผนปจจุบันมากขึ้น ไดกลับมาทบทวนการรักษาโรคเกาตที่
ผานมาถูกทางหรือไม เกิดความเขาใจหากกินยามากๆจะเกิดผลขางเคียง ทําใหเขาหยุดกินยาที่หมอให
ทันที เมื่อเขาไดไปพบกับ นพ.ขวัญชัย เศรษฐนันท จนถูกแซวเปนโรคเกาตถือวาเรื่องเล็กมากถาเทียบ
กับมะเร็ง เขาถูกชวนใหไปฟงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแพทยทางเลือก โดยมี อ.อารีย วชิรมโน
ผูที่มีประสบการณรักษามะเร็งหายไดดวยตัวเอง เปนผูบรรยาย เขาบอกตลอด 7 วันที่นั่งฟงมีความสุขที่
ไดเรียนรู
-หมอระบุจะไดเปนประธานาธิบดี
หลังจากนั้นเขาไดพาแมมาเจอกับ อ.อารีย พอเห็นหนาแมเทานั้นทานพูดเชิงทีเลนทีจริง อีกสองปจะได
เปนประธานาธิบดี คงไมมีใครแซงหนาตองเปนมะเร็งแนนอน ระหวางนั้นผูเปนแมหัวเราะรวนกอนตอบไป
วา "แหม! ใหพรกันแบบนี้เลยหรือาจารย" สวนเขายังคาใจกับคําพูดของอ.อารีย เลยถามกลับไป
"ทําไมอาจารยพูดอยางนั้น" น้ําเสียงที่ตอบกลับมาอยางหนักแนน "ก็ตอนนี้คุณมาลินเปนเบาหวานแค
500 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตเองก็อาจตายได เพราะคนอื่นเปนแค 140 หรือ 200 ก็ถือวาสูงมากแลว"
คําทักทวงของ อ.อารีย ในวันนั้นไมมีใครสนใจ แตเริ่มเปนจริง เมื่อกลางเดือน ก.ค.49 หมอตรวจพบ
วาแมเปนมะเร็งตับ ไมนานอาการปวยจากมะเร็งก็เริ่มทรุดลงเรื่อยๆ ซึ่งหมอทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันให
ครอบครัวทําใจ เพราะมะเร็งที่เปนนั้นยิ่งกวาระยะสุดทาย ไมมีทางที่จะรักษาหาย และคงไมรอด
"คุณหมอพูดประมาณวาเวลาที่เหลือใหคุณแมรีบเคลียรงานทั้งหมดเลย เมื่อคุณแมไดฟงอยางนั้นตกใจ
เขาออนโผลเขามากอด แตผมก็ไดปลอบถาจะใหหายตองไปหาอ.อารีย" น้ําเสียงของผูเปนลูกเชื่อมั่นใน
ตัวอาจารยที่จะเปนหนทางชวยชีวิตผูเปนแม

-ฟาไมไดลิขิตแมตองไมตาย
เมื่อตัดสินใจไปพบ อ.อารีย ไดคุยถึงการรักษามะเร็งของแม สรุปใจความวา "คุณใหญตองเชื่อผม อยา
ไปฟงใครเด็ดขาด ทานไมใหปดความคิดเห็นคนอื่น แตทานขอวาถาไปฟงมาแลวก็ตองมาบอกทานดวย
ขออยางเดียวมีอะไรอยาปดบัง ถาหามอะไรแลวตองเชื่อกัน" นี่เปนคําขอรองจาก อ.อารียถึงผูเปนแม
จากนั้นไดพาแมเขาสูโปรแกรมรักษาของ อ.อารียตั้งแตวันนั้น สวนยาที่หมอใหกินประจําไดโยนทิ้งทั้ง
หมด ทําใหหลายคนไมวาจะเปนอาจารยหมอ หรือแมตางคัดคานกับการเลิกกินยา ตางแยงทําไมไม
ทยอยเลิก เมื่อฟงเสียงคานอยางนี้ คุณใหญตอบแบบเสียดสีเล็กๆ "คงไมไดตายหรอกมั้ง อาจจะตาย
จากโรค แตชีวิตอาจจะอยู หากกินยาที่มีอยูคงตองตายจากโลกนี้ และผมเชื่อวาถาฟาไมลิขิตไวแมตอง
ไมตาย บุญที่แมทําจะชวยใหเจอคนมาชวยใหหายได"
ระหวางนั้นคุณใหญตองหยุดทํางาน 2 เดือนเต็มๆ เพื่อมาดูแลคุณแมตลอด 24 ชั่วโมง กับการรักษา
ดวยวิธีแพทยทางเลือกเปลี่ยนวิธีการกิน เริ่มตนดวยการ(Retention enema) เปนการสวนน้ํายาเขาไปทาง
ทวาร วันละสองครั้ง เพื่อขับลางสารพิษออกจากตัว แลวใหกินน้ําผักผลไมคั้นสดๆทุกมื้อ หามกินขาว
เนื้อสัตว และของหมักดอง แรกๆ เปนเรื่องที่ตองปรับตัวในเรื่องการกิน แตแมชอบเถียงแถมยังดื้อชอบ
บนตามประสาคนแก "จะกินตอนอยูตายแลวกินไดไหม" ชวงนั้นเขาพยายามพูดใหแมเขาใจถารักษาหาย
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จะไดกินตามใจชอบ
อยางไรก็ตาม ดวยอยากเขาใจความรูสึกของผูเปนแมเขาตัดสินใจกินเปนตัวอยาง เพื่อใหแมเห็นใจ
ขนาดไมไดเปนโรคมะเร็งก็ยังกินเลย และเขายังลองกินสมตําที่ปราศจากเนื้อสัตวทุกวัน น้ําหนักเกือบ
70 กิโลกรัม ลดหายไป 20 เปอรเซ็นตภายในเวลาสองสัปดาห ปจจุบันน้ําหนักเหลือแค 55 กิโลกรัม
ทําใหเห็นถึงสรรพคุณที่ไดกิน น้ําผักผลไมที่ชวยทําใหรางกายแข็งแรงปกติ
ชวงสงกรานตที่ผานมายังไดวายน้ําไป - กลับที่แมน้ําเจาพระยาตรงสํานักงานใหญ ธ.กสิกรไทย ได
อยางสบาย วันนั้นคุณใหญบอกวา มีนักกีฬาไปดวย บอกวาวายน้ําขามฟากแบบนี้สบายมาก แตพอวาย
ไปจริงๆ เขากลับวายไดรอบเดียว แลวอางวาน้ํามันไหลแรง
- 1 ปหายจากมะเร็งตับ
เมื่อเวลาผานไปสองสัปดาหอาการปวยของแมมาลินเริ่มดีขึ้น ตับที่เคยโต หรือทองที่เคยบวมก็เริ่มหยุดโต
พออาการเริ่มดีขึ้นเหมือนแมตองการแกแคนวันไหนคุณใหญไมอยูจะชอบแอบกินอาหารที่หาม แตเขารู
บางครั้งก็ตองตามใจแมบาง ทั้งนี้ แอบเมาทแมวา กอนหนานั้นแมกินทองหยิบที่หวานๆ กลับบอกวาเจา
ของรานขี้เหนียวน้ําตาล ทําทองหยิบคงไมไดใสน้ําตาล(หัวเราะ)
ชวงหนึ่งที่อาการปวยของแมดีขึ้นไดพาไป ออสเตรีย (Austria) ระหวางใหแมนั่งรอ กลับมาเห็นแม
แอบกินไอติมจนหมด เลยถามวากินอะไรไป แมทําเสียงแฮะๆ กินไอติม วันรุงขึ้นอาการหนักมาก มารูที
หลังตนเหตุไมใชกินไอติมอยางเดียว แตเปนเพราะวาแอลกอฮอลสในไวนทําใหรางกายทรุดลง เมื่อเกิด
อาการแบบนี้คุยกับหมอและพยาบาลที่ออสเตรเลียไมเขาใจเลยทําเรื่องยายออกมารักษาตัวที่เยอรมัน พอ
ดีมีคนรูจักกัน ประกอบกับหมอที่นั่นเปดใจรับในวิธีการที่รักษาดวยธรรมชาติบําบัด(NATURAL
THERAPY) กระทั่ง อาการเริ่มดีขึ้นก็บินกลับเมืองไทย คุณพอ(วิญู)ก็มารอรับเห็นหนาแมเทานั้นก็โผ
ลเขามากอดกัน และไดยินเสียงพอสัพยอกแมนึกวาตองมารับศพซะแลว(ทุกคนที่อยูในเหตุการณไดยิน
พอพูดตางอมยิ้มอยางตื่นตัน)
"หนึ่งปใหหลังแมหายจากมะเร็งก็ไดกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง โดยคุณหมอระดับศาสตราจารย
เปนผูตรวจ ทานพูดวาดูจากผลตรวจรูสึกวาคุณจะรักษาผิด เพราะคุณแมคุณไมไดเปนมะเร็ง ผมคานในใจ
คุณหมอจะมาดูตอนนี้ไมได แมรักษาหายแลว มันจึงเปนคนละชวงเวลากัน ซึ่งครั้งแรกหมอใหญและคณะ
แพทยที่ตรวจตางยืนยันตรงกันวาแมเปนมะเร็งขั้นสุดทาย"นี่เปนบทพิสูจนของแพทยทางเลือกจากปาก
ของผูเปนลูก
-มีเงินเปนพันลานสูสุขภาพดีไมได
มีคนจํานวนไมนอยตางมุงหนาทําธุรกิจใหไดมาซึ่งเงินทอง แตละเลยในเรื่องสุขภาพ หากเปนอะไรขึ้นมา
เงินทองที่ทําเอาไวก็เอาไปไมได คุณใหญอยากบอกทุกคน "คุณจะมีเงินเปนพันลานหรือรอยลาน สิบ
ลาน ไมมีลาภอันใดประเสริฐกวาใหเรามีสุขภาพที่แข็งแรง ตรงนี้ผมวาสําคัญที่สุดมากกวาเงินทองที่มี
มหาศาล ทายที่สุดมันก็จะไมมีความหมายเลย ดังนั้นรางกายของคนเรา เราตองปองกันไวดีกวาแก การ
ปองกันที่ดีก็คือการกินที่ดี พวกอาหารทอดเลี่ยงไดก็ควรเลี่ยงเพราะไมมีประโยชนอะไรกับรางกาย"
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"มาลิน" ชีวิตที่รอดตายจากมะเร็งตับ
ฟงเรื่องราวการรักษามะเร็งตับของแมจากคําบอกเลาจากผูเปนลูก ชางเปนเรื่องนามหัศจรรย ทั้งๆคณะ
แพทยยืนยันเปนมะเร็งระยะสุดทายเตรียมตัวกลับบานเกาได คุณมาลิน ในวัย 75 ป ยิ้มอยางราเริงแลว
เลาวา กอนที่จะรูวาเปนมะเร็งตับรูสึกปวดทองมาก หมอที่โรงพยาบาลใหยามากินสองสัปดาหก็ไมหาย
เลยอุลตราซาวนดพบเม็ดในตับหลายลูก ประมาณเดือน ก.ค.2549 กระจางชัดวาเปนมะเร็งตับ ครั้ง
แรกหมอไมกลาบอก แตไดขอรองใหหมอพูดความจริงไมตองกลัวตกใจ เพื่อจะไดหาทางแกไข
หมออ้ําอึ้งกอนที่จะบอกวา "ผมสันนิฐานวาจะมีเนื้อราย" ความหวังที่จะมีชีวิตอยูไดไมเกินตนเดือน
มกราคมป 2550 ไดฟงเชนนั้นก็ตกใจมาก อีกทั้ง เปนคนที่ทําบุญมากเลยรีบโทรศัพทปรึกษาหลวงพอที่
นับถือ หลวงพอใหกําลังใจไมเปนอะไร ขอแคอยาฉีดครีโม ไมมีการผาตัด จากนั้น ลูกชายพาไปรักษา
กับแพทยทางเลือกใหกินแตน้ําผักผลไม พรอมกับวิตามิน หามกินอยางอื่น "ชวงกินใหมๆ จะอวก
แตก(ทําเสียงผะอืดผะอมแลว ก็หัวเราะอยางอารมณดี) พอหายน้ําหนักลดเปน 10 กิโล ผอมจนเหี่ยว
เลย(พรอมโชวแขนที่กอนหนานี้จะแนนใหดูวาเหี่ยวจริงๆ) จากที่เดินเองไมไดเลย อาการที่หมดแรงก็เริ่ม
ดีขึ้นเรื่อยๆ จนหายจากมะเร็งตับ"
"บุญ" ชวยใหหายจากมะเร็ง
เธอเชื่อชีวิตที่รอดตายมาไดเกิดจากบุญตัวเดียว บุญที่ทําไปแลวถึงเวลาเทวดาจะมาชวย ยิ่งเห็นไดชัด
เมื่อครั้งเดินทางไปประเทศออสเตรีย แลวไปลมอาการปางตาย เรียกวาสูไมไหว กินอะไรเขาไปก็อาเจียน
ออกมาหมด จังหวะนั้นหายใจไมออก แตนึกถึงบุญที่ทํารวมกับสามีตลอดชีวิต หากคิดเปนตัวเลขก็
ประมาณสองรอยลาน
"ฉันเชื่อเรื่องบุญกรรม เหมือนเรากําลังตกจากที่สูงถาเราทําบุญเราอาจจะอะไรมารองรับ แตถาไมไดทํา
บุญเราอาจจะเจอกอนหินแทน สมัยที่รถตกคูน้ําแบบบิ๊ก บีทูบี แตเชื่อไหมวาประตูของฉันกลับเปดออกได
วันนี้ฉันออกมาพูดไมไดอยากดัง เพราะฉันเปนคนไมชอบสังคม แตถาฉันไมไดเปนคนมีฐานะพูดแบบนี้
หลายคนอาจไมเชื่อ วาฉันหายจากการเปนมะเร็งจริงๆ"

"โควยูฮะ" กับสูตรรักษามะเร็ง
เมื่อตระกูลโควยูฮะ ไดนําสูตรน้ําผัก-ผลไมมารักษาผูเปนแมจนหายจากมะเร็งตับ นั้น ทางวิชาการเรียก
วา เกิดจากการใชเอนไซม( Enzyme ) คือ สารอินทรียประเภทโปรตีน ที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยา
ชีวเคมี โดยลดพลังงานกระตุน ทําใหเกิดประฏิกิริยาเคมีภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตโดยไมเปนอันตราย
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น้ําผัก-ผลไมถือเปนแหลงที่สําคัญของเอนไซม ความสดของน้ําเปนตัวสําคัญ เพราะเอนไซมถูกทําลาย
ไดงายในความรอน และถาอาหารนั้นถูกทําใหสุกดวยความรอนเกินกวา 114
ฟาหเรนไฮต(
FAHRENHEIT) เอนไซมจะถูกทําลายไปจนหมด แตในน้ําผัก-ผลไมสดเอนไซมจะยังมีชีวิตอยู
ดังนั้น ตองคั้นน้ําผัก-ผลไม จากเครื่องคั้นผลไมเทานั้น เพราะจะสามารถไดรับสารอาหารที่มีประโยชน
จริงๆ สวนผัก-ผลไมที่ไดนํามาคั้นผสมกันแลวดื่มมีมากมาย อาทิ แอปเปล,แครอท,มะระกอ,ฝรั่ง,สม
โอ,ผักตําลึง,ผักกาด,ใบบัวบก,ผักขม,ใบแปะตําปง ,น้ํามันมะกอก ฯลฯ
ตัวอยาง สรรพคุณ ของ ใบแปะตําปง หรือ จักรนารายณ เปนพืชสมุนไพรที่ถูกเรียกวา ยาเทวดา เนื่อง
มาจากสรรพคุณที่ทรงคุณคาเปนยาครอบจักรวาล (หลายโรค) แกไดสารพัดโรคซึ่งลวนเปนโรคยอด
นิยม อาทิ โรคความดันเลือดสูง,ความดันเลือดต่ํา, โรคเสนเลือดอุดตัน,โรคหัวใจ, โรคเบา
หวาน,โรคตอมไทรอยด, ในใบมีสารอนุพันธุปองกันโรคมะเร็ง มะเร็งที่ลิ้น มะเร็งที่เกิดจากแผล, โรค
กระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร, โรคเกาส, โรคกระดูกเมื่อยลา, แผลบนใบหนา, ระดูขาว และ
ซิฟลิส, ภูมิแพ เจ็บคอ ไอ หอบหืด,โรคตับ
วิธีการรักษามะเร็งของตระกูลโควยูฮะ สอดคลองกับสถาบันมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกาที่มีการรณรงคให
ประชาชนปองกันมะเร็งดวยการ รับประทานผักอยางนอย 5 จานตอวันและผลไมอยางนอย 3 จานตอวัน
เหตุผลที่ใหทําอยางนี้ เพราะการรับประทานผัก-ผลไมในปริมาณมากสามารถปองกันและรักษาโรคภัยไข
เจ็บได โดยเฉพาะมะเร็งเตานม,มะเร็งลําไส,มะเร็งหลอดอาหาร,มะเร็งกระเพาะอาหาร,มะเร็ง
ปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งปากมดลูก
โรคภัยไขเจ็บได โดยเฉพาะมะเร็งเตานม,มะเร็งลําไส,มะเร็งหลอดอาหาร,มะเร็งกระเพาะอาหาร,มะเร็ง
ปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งปากมดลูก
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