
งานวิจัย (Research) 
เรื่อง การใช้ปัสสาวะบ าบัดในการดูแลสุขภาพ ของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพ

แพทย์วิถีธรรม 
Urine therapy on health care Of the trainees on The Buddhist Dhamma 

Medicine Health Training. 

 
ที่ปรึกษางานวิจัย 
 1. ดร.ใจเพชร กล้าจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม กองการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) 
 2. แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย ส านักงานปลัด กอง
โรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (ข้าราชการบ านาญ) จิตอาสา กลุ่มงานรังสีวินิฉัย โรงพยาบาลศูนย์ 
อุตรดิตถ ์แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย นักวิชาการอิสระ 
 3. ดร.อนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ) โรงพยาบาลค า
เขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์). สส.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข) ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  (สาธารณสุขชุมชน) 
 4. ดร.พิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์  ข้าราชการบ านาญ/นักวิชาการอิสระ ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) 
 5. แพทย์หญิงสุภารัตน์ องค์พัฒนาวุฒิคุณ แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา 
นักวิชาการอิสระ 
 

คณะผู้วิจัย 
1. แพทย์หญิงลักขณา แซ่โซ้ว นายแพทย์ช านาญการด้านเวชกรรม นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม 

แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) 
2. ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

(สาธารณสุขชุมชน)  
3. ดร.ผุสดี  เจริญไวยเจตน ์นักวิชาการอิสระ ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุข

ชุมชน)  
4. ดร.วรรณศรี สาเสน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแก่น ปร.ด.สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) 
5. ทิพย์สุคนธ์ เนินทราย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลตาดทอง 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 



2 
 

6. ศิริพร จิระสถาวร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธธรรม อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

7. นิตยาภรณ์ สุระสาย ข้าราชการบ านาญ อดีตพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม 
พยาบาลศาสตร์ (พย.บ) สส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
9. ดินแสงธรรม กล้าจน นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
10. เอมอร แซ่ลิ้ม นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
11. แพรลายไม้ กล้าจน นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
12. ผ่องไพรธรรม กล้าจน นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
13. แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม นักวิชาการอิสระ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้น้ า
ปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา 
(Retrospective Descriptive Study) ประชากร คือ ผู้เข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2538 – 2559 จ านวนทั้งสิ้น   305,187     คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยการ 1) ทบทวนเวชระเบียนที่มีการบันทึกผลการใช้น้ าปัสสาวะ ในการบ าบัดอาการเจ็บปุวย  
จ านวน   20,202  คน   2) วีดีโอที่บันทึกการแบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ าปัสสาวะ จ านวน  2,442   คน   
3) เครื่องบันทึกเสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จ านวน   3,004  คน   รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น จ านวน   25,648  คน   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) โดยวิเคราะห์ในประเด็นของ
อาการหรือโรคที่ใช้ วิธีการใช้ ผลการบ าบัด และผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้น้ าปัสสาวะมีจ านวน 25,648   คน เป็นเพศชาย  6,553  คน 
(ร้อยละ 25.55) เพศหญิง  19,095  คน (ร้อยละ 74.45) อายุต่ าสุด  1 วัน อายุสูงสุด  92  ปี มาจาก
หลากหลายอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป พ่อบ้านแม่บ้าน  ว่างงาน และมาจากหลากหลายลักษณะงาน เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอ ผู้ว่าฯ  ต ารวจ ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย พระภิกษุ 
ภิกษุณี แม่ชี นักเรียน นักศึกษา นักบิน แอร์โฮสเตส  คนขับรถ ช่างตัดผม ช่างประปา ช่างไฟ ช่างก่อสร้าง 
ช่างภาพ นักเขียน ดารานักแสดง สถาปนิก วิศวกร นักการเมือง นักการทูต นักกฎหมาย ทนายความ อัยการ 
ผู้พิพากษา ส่วนระดับการศึกษา มีทุกระดับตั้งแต่ไม่ได้ศึกษา จนถึงปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ  
 อาการหรือโรคที่มีการน าน้ าปัสสาวะมาใช้ในการบ าบัด ได้แก่ แผลอักเสบ (2645 ราย) แผลกดทับ
(352 ราย) แผลสุนัขกัด (181) งูสวัด (167) เริม (2148) หลอดลมอักเสบ (553) ต่อมทอนซิลอักเสบ (3084)  
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (1574) ฝี (1864) วัณโรค (27) ไวรัสตับอักเสบบี (88) เชื้อราในช่องคลอด (221)  
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กลากเกลื้อน (153) ฝีคัณฑสูตร (51) หูด (998) ไข้เลือดออก (84) มาลาเรีย (4) ไข้ฉี่หนู (25) เนื้องอกมดลูก 
(540) เนื้องอกรังไข่ (348) ซิสต์รังไข่ (224) มะเร็งเต้านม (1543) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (334) มะเร็งต่อม
ลูกหมาก (726) มะเร็งปากมดลูก (1876) เพ่ิมจ านวนเม็ดเลือดแดง (56) เพ่ิมจ านวนเม็ดเลือดขาว (31) เพ่ิม
จ านวนเกล็ดเลือด (22) ไขมันในเลือดสูง (3229) เบาหวาน (4284) ไทรอยด์เป็นพิษ (286) อ้วน (315) ไขมัน
พอกตับ (87) ซึมเศร้า (396) นอนไม่หลับ (1294) เด็กก้าวร้าว (15) กล้ามเนื้ออ่อนแรง (147) สมองขาดเลือด 
(176) อัมพาตครึ่งซีก (123) ความจ าเสื่อม (44) คันตา (3951) ตามัว (1022) ตาบวม (884) ตาแดง (1435) 
ตาแห้ง (2438) แผลที่กระจกตา (12) ต้อลม (2193) ต้อเนื้อ (1063) ต้อกระจก (367) ต้อหิน (27) วุ้นในตา
เสื่อม (36) จอประสาทตาเสื่อม (174) สายตายาว (95) สายตาสั้น (64) สายตาเอียง (14) หูตึง (8) ปวดหู (39) 
หูชั้นกลางอักเสบ (26) ประสาทหูเสื่อม (23) ความดันโลหิตสูง (3548) เส้นเลือดหัวใจตีบ (89) แน่นหน้าอก
หายใจไม่อ่ิม (104) เส้นเลือดขอด (3) หายใจล าบาก (184) คัดจมูก (1165) น้ ามูกไหล (1235) ไอ (4495) เจ็บ
คอ (3846) ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (2556) ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง (528)  หลอดลมอักเสบ (385) 
หอบหืด (164) ปอดอักเสบ (143) วัณโรคปอด (29) ภูมิแพ้เรื้อรัง (974) จุกเสียด แน่นท้อง (1824) แผลใน
กระเพาะอาหาร (1532) กรดไหลย้อน (2258) ท้องผูก (633) ตับอักเสบ (869) ตับแข็ง (56) ผื่นลมพิษ (3548) 
ตุ่มคัน (1213) เหงื่อออกมากผิดปกต ิ(5) ผิวหยาบ (113) รูขุมขนกว้าง (258) สิวอักเสบ (354) สิวเสี้ยน (344) 
สิวอุดตัน (251) ผมหงอก (987)  เล็บขบ (54) น้ ากัดเท้า (264) คันเท้า (166) กลิ่นเท้า (182) ผมบาง (475) 
ผมร่วง (589) รังแค (547) แผลพุพอง (258) แผลเปื่อย (2564) แผลสด (5784) แผลอักเสบ (2645) ฝี (1864) 
แมลงกัดต่อย (2541) แผลสุนัขกัด (181) แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (365) จุดด่างด า (354) ส้นเท้าแตก (465) 
กระเนื้อ (64) รอยย่นหน้าผาก (103)  หมักผมท าให้ผมนุ่ม (526) ทากันแดด (2161) โรคสะเก็ดเงิน (237) นิ้ว
ล็อก (285) ข้อมือขัด (195) เข่าขัด (645) เข่าเสื่อม (923) ปวดเกาต์ (1375) ปวดบ่า (456) ปวดหลัง (867) 
ข้อต่อขากรรไกรอักเสบ (3) ปวดข้อรูมาตอยด์ (1482) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (1574) นิ่วไต (85) โรคไต
เรื้อรัง (2873) ไตวายระยะสุดท้าย (547) ไตรั่ว (198) ตัวบวม (2512) ตกขาว (945) คันช่องคลอด (854) ปวด
ประจ าเดือน (1578) เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (231) ช็อกโกแลตซิสต์ (346) วัยทอง (1642) เลือดออก
ผิดปกติขณะตั้งครรภ์ (1) ครรภ์เป็นพิษ (5) เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (34) ร้อนใน (3684) เหงือกอักเสบ (2516) 
เลือดออกตามไรฟัน (56) แผลถอนฟัน (185) แผลผ่าฟันคุด (143) ลิ้นเป็นฝูาขาวในทารก (135) อ่อนเพลีย 
(2645) ไข ้(1253) ง่วงนอน (46) ปวดหัว (66) ไม่สบายเนื้อตัว (345) 
 วิธีการน าน้ าปัสสาวะมาใช้ ได้แก่ ใช้ดื่ม อม กลั้วคอ สูดดม ฉีดพ่น ทาผิวหนัง หมักผม หยอดตา 
หยอดหู เช็ดแผล แช่มือแช่เท้า พอก นวดตัว สวนล้างล าไส้ใหญ่ สวนล้างช่องคลอด และใช้ได้กับทุกส่วนของ
ร่างกาย  
 ผลจากการใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัดอาการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีความพอใจ
ในผลการบ าบัด เพราะผลที่ได้รับคืออาการดีขึ้น หรือหายสนิทได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีเดิม ๆ ที่เคยใช้
กับอาการเดียวกัน นอกจากนี้ยังหาได้ง่าย ไม่ต้องซื้อจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก   และสามารถพ่ึงตนเองได้จึง
ท าให้รู้สึกอุ่นใจ และลดความกังวลไปได้มาก 
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 ในด้านของอาการข้างเคียง ไม่พบว่ามีอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้น้ าปัสสาวะในการ
บ าบัดอาการเจ็บปุวย แต่อาจจะมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์บ้าง เช่น ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน (ในผู้ที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์) 
รสจัด (ในผู้ที่รับประทานอาหารรสจัด) ความรู้สึกชิงชังรังเกียจในการใช้น้ าปัสสาวะ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะพยายาม
ล้างความชิงชังรังเกียจออกจากจิต โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ลดกิเลส  เมื่อล้างความชิงชังรังเกียจได้ จึง
กล้ารับประทานปัสสาวะได้ 
 

ค าส าคัญ : ปัสสาวะบ าบัด, ปัสสาวะรักษาโรค, แพทย์วิถีธรรม 
 

Abstract : 
 This research is survey research. The objective is to study the effect of 
Urine therapy on health care of health trainees. It’s a retrospective Descriptive 
study. The population were 305,187 people attending the Buddhist Dhamma 
Medicine Health Training Camp from 1995 to 2016. The sample was selected with 
a purposive sampling by 1) reviewing medical records that record the use of urine 
In the treatment of illness 20,202 people. 2) Video sharing about 2,442 people 
experience on urine therapy. 3) An audio recorder that records interviews of 
interesting case studies of 3,004 people, including a sample group of 25,648 
people. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, 
percentage and qualitative data use Content Analysis, by analyzing the issue of 1) 
What symptoms Or diseases using urine therapy 2) Using methods 3) therapeutic 
effects and 4) side effects or adverse reactions. 
 The results showed that 25,648 samples were 6,553 males (25.55%), 19,095 
females (74.45%). Minimum age 1 day, maximum age 92 years, from many 
occupations : Civil servant state, enterprise employees, Employee Business owner, 
general contractor, farmer, Butler, unemployed, housewife and come from a 
variety of jobs, such as doctors, nurses, public health academics, village headman, 
village chief, sheriff, governor, police, military, teachers, university teachers, 
monks, nuns, students, pilots, flight attendants, drivers, barber, plumber, 
electrician, construction technician, Portrait, author, actor, architect, engineer, 
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politician, diplomat, lawyer, The Judge. As for education, There are all levels since 
uneducated up to a Ph.D. both at domestic and abroad. 
 Symptoms or diseases in which urine is used for treatment, including 
Inflammation (2645 cases) Pressure ulcers (352 cases) Dog bites (181) Shingles 
(167) Herpes (2148) Bronchitis (553) Tonsillitis (3084) Cystitis (1574) Abscess (1864) 
Tuberculosis (27) Hepatitis B virus (88) Fungus in the vagina (221) Ringworm (153) 
Anal abscess (51) Warts (998) Dengue fever (84) Malaria (4) Leptospirosis (25) 
Uterine tumor (540) Ovarian tumor (348) Ovarian cysts (224) Breast cancer (1543) 
Thyroid cancer (334) Prostate cancer (726) Cervical Cancer (1876) increased the 
number of red blood cells (56) to increase the number of white blood cells (31). 
Increased platelet count (22) High blood lipids (3229) Diabetes (4284) Hyperthyroid 
(286) Fat (315) Fatty Liver (87) Depression (396) Insomnia (1294) Aggressive children 
(15) Muscular weakness (147) Ischemic brain (176) Hemiplegia (123) Amnesia (44) 
Itchy eyes (3951) Amblyopia (1022) Swollen eyes (884) Red eyes (1435) Dry eyes 
(2438) Corneal wound (12) Pinguecula  (2193) Pterygium (1063) Cataract (367) 
Glaucoma (27) Vitreous Degeneration (36) Retinal degeneration (174) Hyperopia 
(95) Myopia (64) Astigmatism (14), deafness (8), ear pain (39) Otitis media (26) 
Cochlear neuropathy (23) High blood pressure (3548) Coronary artery disease (89) 
Chest pain (104) Varicose veins (3) Difficulty breathing (184) Nasal congestion 
(1165) Mucus Flow (1235) Cough (4495) Sore throat (3846) Acute tonsillitis (2556) 
Chronic tonsillitis (528) Bronchitis (553) Asthma (164) Pneumonia (143) Lung 
tuberculosis (29) Chronic allergy (974) Colic distension (1824) Gastric ulcer (1532) 
Gastroesophageal reflux (2258) Constipation (633) Hepatitis (869), cirrhosis (56), 
urticaria (3548) Itchy papule (1213), sweating abnormalities (5) rough skin (113) 
Wide pores (258), Inflamatary acne (354), Small pimple (344). Acne clogged (251) 
Gray hair (987) Nail claws (54) Athlete’s Foot (264) Foot itch (166) Foot odor (182) 
Thin hair (475) Hair loss (589) Dandruff (547) Blisters (258 ) Canker (2021) Fresh 
wound (5784) Inflammatory wound (2645) Abscess (1864) Insect bites (1998) Dog 
bite (181) Burns scald (365) Dark spots (354) Heel Crack (465) Freckles (64) 
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Forehead wrinkles (103) Soak hair (526) Sunscreen (2161) Psoriasis (237) Locked 
fingers (285) Wrist pain (195) Knee pain (645) Knee degeneration (923) ) Gout pain 
(1375) Shoulder pain (456) Back pain (867) Jaw inflammation (3) Rheumatoid pain 
(1482) Cystitis (1574) Kidney stones (85) Chronic kidney disease (2873) End stage 
renal failure (547) Nephrotic Syndrome (198) Swollen (1969) Leucorrhoea (945) 
Vaginal itching (854) Menstrual cramps (1578) Abnormal vaginal bleeding (231) 
Chocolate cysts (346) Menopause (1642) Abnormal bleeding during pregnancy (1) 
Toxic pregnancy (5) Gestational diabetes (34) Aphthous (3684) Gingivitis (1973) 
Scurvy (56) Tooth extraction ulcer (185) Tooth surgical ulcer (143) Coated tongue 
in infants (135) Fatigue (2645) Fever (1253) Drowsiness ( 46) Headache (66) Body 
discomfort (345). 
 Methods of using urine include drinking, mouth washing, moisten, inhaling, 
spraying, rubbing, hair treatment, eye drops, ear drops, wounds care, hand soaking, 
foot soaking, body massage, enema washing, Vaginal washing, And can be used 
with all parts of the body. 
 The effect of using urine to treat the above symptoms, 100% of the sample 
were satisfied with the treatment results. Because the symptom is quickly 
improvement or disappear when compared to the other methods used with the 
same symptoms. It's also easy to find. No need to buy, therefore saving a lot of 
money. And can be self-reliant. Therefore makes you feel at ease and greatly 
reduce anxiety. 
 In addition, No adverse side effects were found in using urine for treating 
illnesses. But there may be some unwanted things such as urine having a pungent 
odor (In those who still eat meat), spicy (in people who eat spicy food) Disgusted 
feelings of urine. The sample will try to clear the abomination from mind. 
Regarded as a practice to reduce lust. When he was able to clear his abomination 
Therefore dare to take urine.  
 
keywords : Urine therapy, Urine cure disease, Buddhist Dhamma Medicine 
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บทน า 

 จากบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยล่าสุด พบว่า ปี พ.ศ.  2545 ถึงปี พ.ศ. 2555 
รายจ่ายด้านสุขภาพ ภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 11.98 ต่อปี และคาดการณ์รายจ่ายของระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐในปี 2564 จะเพ่ิมขึ้นอีกเฉลี่ยร้อยละ 8.94 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรัฐ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564. 2559 : 42-43) นอกจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแล้ว ยังพบว่า เป็นปัญหาใหญ่และร้ายแรงส าหรับ  ประเทศที่ก าลัง
พัฒนาและพัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราผู้ปุวยเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ท าให้คนอเมริกันสามในสี่ตายด้วยโรคใด
โรคหนึ่งดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ  การแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข. 2549 : 147) 
 ในขณะที่ประเทศไทยและทั่วโลกก าลังประสบกับปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่มากขึ้น
เช่นนี้ วิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่มีผู้ใช้มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือการใช้ ปัสสาวะบ าบัด ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะปัสสาวะมาจากตัวเอง จากรายงานต่างๆ ที่ระบุว่าสามารถรักษาโรคได้มากมายและมี
ความปลอดภัย จะเป็นประโยชน์มากที่จะทราบถึงประสิทธิภาพของปัสสาวะบ าบัด  (ผลของการใช้น้ ามูตร
บ าบัดในเครือข่ายชาวอโศก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 
2547 : 1)  
 จากงานวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์ J.Plesch ชาวอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร  English 
Medical  journal ปี 1947 ในการศึกษานี้ นายแพทย์ J. Plesch ท าการรักษาผู้ปุวยโดยการฉีดน้ าปัสสาวะ
ของผู้ปุวยเอง เพื่อเป็นวัคซีนในการสร้างภูมิต้านทาน ต่อโรคนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่า ใช้ได้ผลดีอย่างยอดเยี่ยม 
ในหลายๆโรค เช่น โรคภูมิแพ้ ชนิดอานาไฟแลกซิส โรคหอบหืด โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคไมเกรน โรคจากเชื้อ
ไวรัสหลายชนิด Hay Fever เบาหวาน เก๊าท์ ต่อมหมวกไตท างานผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ 
โรคหัวใจ เป็นต้น พบว่าทุกโรคที่กล่าวมา รักษาได้ผลดีมาก และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ที่เกิดจากการใช้น้ า
ปัสสาวะในการรักษาเลยแม้แต่รายเดียว ( Martha M. Christy, 2000 : 101-108) 
 งานวิจัยของ นายแพทย์ M. Garotescu ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The medical journal, Romania ปี 
1935 ในการศึกษานี้นายแพทย์ Garotescu ได้ท าการรักษาคนไข้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โดยการฉีดน้ า
ปัสสาวะ ของผู้ปุวยที่ก าลังติดเชื้อนั้นเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดนั้นๆ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ปุวยทุกราย มีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ มีการรับรองยืนยันผลการรักษา โดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการซ้ า พบว่า ผู้ปุวยทุกรายหายสนิทจากการติดเชื้อ โดยที่ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใดๆ ร่วมด้วยเลย ( 
Martha M. Christy, 2000 : 87-88) 
 งานวิจัยของ นายแพทย์ R. Tiberi,  institute of clinical Medicine, University of Perugia, 
Italy. ปี 1934 ในการศึกษานี้นายแพทย์ R. Tiberi ได้ท าการรักษา ผู้ปุวยโรคกรวยไตอักเสบ ทั้งแบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยการฉีดน้ าปัสสาวะของผู้ปุวยที่ก าลังติดเชื้อนั้นเอง เพ่ือสร้า งภูมิต้านทาน ต่อเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคชนิดนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่ที่ท าการรักษาด้วยวิธีนี้ประสบความส าเร็จอย่าง
ยอดเยี่ยม ในการก าจัดเชื้อ จากการติดเชื้อที่กรวยไต โดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใดร่วมด้วย และการรักษาโดยวิธี
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นี้ ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงใดๆ อีกทั้งการท างานของไต และความดันโลหิตก็เป็นปกติด้วย (Martha M. Christy, 
2000 : 84-87) 
 งานวิจัยของ นายแพทย์ Martin Krebs กุมารแพทย์ชาวเยอรมัน จากการเลคเชอร์ที่สมาคมกุมาร
แพทย์ เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนี การศึกษานี้นายแพทย์ Krebs ได้ท าการรักษา ผู้ปุวยเด็กด้วยการฉีดน้ า
ปัสสาวะของผู้ปุวยเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อโรคที่ผู้ปุวยก าลังประสบอยู่ พบว่า การรักษาด้วยวิธีนี้ ได้ผลดี
เป็นที่น่าประทับใจมาก โดยโรคที่ใช้รักษา มีดังนี้ 1. Toxemia in pregnancy 2. allergic condition 3. 
Pertussis 4. spasms 5. increasing breast milk 6. Hay Fever 7.asthma 8. Migraine- like 
conditions 9. eczema นอกจากนี้ นายแพทย์ Krebs ยังได้ทดลองใช้น้ าปัสสาวะในการสวนทางทวารหนัก
เพ่ือรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคไอกรน โรคหัด และโรคอีสุกอีใส เมื่อผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล 
นายแพทย์ Krebs ยังได้แนะน าวิธีการใช้น้ าปัสสาวะรักษาโรคให้ผู้ปกครองของเด็กเมื่อกลับไปที่บ้านอีกด้วย  
(Martha M. Christy, 2000 : 82-84) 
 การศึกษาวิจัย ของนายแพทย์ Charles H. Duncan  ศัลยแพทย์ ระบบ สืบพันธุ์ และระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง Volunteer Hospital, New York City. เขาได้ตีพิมพ์ ผลการศึกษานี้ ใน
หนังสือชื่อ urine as an Auto therapeutic Remedy ปี 1918 ในการศึกษานี้ นายแพทย์ Duncan ได้ท า
การรักษาผู้ปุวย ด้วยการใช้ปัสสาวะบ าบัด ทั้งโดยวิธีกิน และวิธีฉีด โดยใช้ปัสสาวะของผู้ปุวยเอง ผลการศึกษา
พบว่า ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ในหลายๆโรค ทั้งโรคที่เขาท าการรักษาเอง เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
และ โรคต่อมลูกหมากอักเสบ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ของเพ่ือนแพทย์ท่านอ่ืนๆที่มีรายงานกรณีศึกษา
อ่ืนๆ เช่น นายแพทย์ C.G.Moore ที่รักษาโรคเบาหวานในเด็ก 7 ขวบ หายด้วยการดื่มน้ าปัสสาวะ หลังจากที่
พยายามรักษามาทุกวิธีแล้วไม่ดีขึ้น และ นายแพทย์  Deachman ที่รักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและโรค
เรื้อรังอ่ืนๆ โดยการใช้ปัสสาวะบ าบัด โดยนายแพทย์ทุกท่าน ที่ท าการรักษาผู้ปุวยด้วยวิธีนี้ ต่างก็ลงความเห็น
ตรงกันว่า เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก มากกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่ตามปกติ และมีราคาถูก อีกทั้งยังไม่พบ
ผลข้างเคียงใดๆ (Martha M. Christy, 2000 : 76-79) 
 นพ.จอห์น อาร์เฮอร์มาน ศาสตราจารย์คลินิกแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่นิวยอร์ก  
เขียนบทความใน Journal of Medicine (vol. 80, no.7. June 1980) กล่าวว่า “การดื่มน้ าปัสสาวะมีใช้กัน
ทั่วโลกและยังจะแพร่หลายต่อไปอีกมาก  ปัสสาวะก็คือส่วนที่สกัดกลั่นมาจากน้ าเลือด ถ้าเราไม่ถือว่าเลือดเป็น
ของสกปรก  ปัสสาวะก็ไม่ควรถูกถือว่าเป็นของสกปรกด้วย ปัสสาวะมีสารหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เรารู้
และยังไม่รู้ บางอย่างก็เป็นสารอาหาร บางอย่างไม่ใช่แต่เป็นสารส าคัญส าหรับกระบวนการเผาผลาญของ
ร่างกาย” (งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก. 2547 : 22)   
 Dr. Albert Sczent Georgyi นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเคยทดลองใช้สาร methyl glyoxal ซึ่ง
พบในปัสสาวะ รักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง  และได้ผลเป็นที่น่าพอใจหลายราย (งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงาน
การแพทย์ทางเลือก. 2547 : 22)   
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 นายแพทย์ Joseph Eldur  กล่าวว่าเซลมะเร็งจากปัสสาวะที่ดื่มเข้าไป  จะให้สารที่เข้าไปในระบบ
น้ าเหลืองของล าไส้ แล้วอาจกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน  แล้วภูมิคุ้มกันจะเข้าไปในเลือดและต่อสู้กับ Cell มะเร็ง
(http://www.shirleys wellness –café) 
 งานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ท าโดย นพ.ธรรมาธิกรี  รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย ได้ทดลองให้ผู้ปุวยจ านวน   
200 คนดื่มน้ าปัสสาวะของตนเอง และติดตามผลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้ข้อสรุปส าคัญๆ ดังนี้คือ 
  1. เมื่อดื่มน้ าปัสสาวะ เซลล์ร่างกายจะสามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น และอัตราเผาผลาญใน
ร่างกายจะสูงขึ้น 
  2. การดื่มน้ าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในผู้ปุวยทุกราย  และ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขึ้นด้วย  เขาเชื่อว่าบทบาทสองประการนี้ส าคัญมาก  ช่วยให้เกิดการ
บ าบัดรักษาโรคและอาการเจ็บปุวยได้หลายกรณี  ด้วยกลไกของเอนไซม์  ฮอร์โมนและเกลือแร่  ทั้งช่วยให้ภูมิ
ต้านทานดีขึ้นอีกด้วย สารต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูง 
เมื่อดื่มเข้าไปจะซึมผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ, 2546; 36-37) 
 นายแพทย์เรียวอิจิ นากาโอะ  เกิดปี พ.ศ. 2455 ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2475 เปิด
โรงพยาบาลเรียวอิจิ ปี พ.ศ. 2489 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนากาโอะ เป็นบุคคลส าคัญในการ
ริเริ่มเผยแพร่สอนให้คนดื่มปัสสาวะในประเทศญี่ปุุน ผลงานก าลังเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลก ที่เป็นผลงานส าคัญอัน
ยิ่งใหญ่ในการช่วยชุบชีวิตของผู้ปุวยที่ก าลังตกอยู่ในความทุกข์และสิ้นหวัง นายแพทย์เรียวอิจิ นากาโอะ มีอายุ 
81  ปี งานเผยแพร่การดื่มปัสสาวะเมืองไทยยังไม่ได้รับการต้อนรับและไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร  
ประสบการณ์การรักษาโรคด้วยการดื่มปัสสาวะเริ่มต้น ปี พ.ศ. 2480-2487 นายแพทย์เรียวอิจิไปเป็นหมอ
ทหารประจ าการสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ ซึ่งการใช้ปัสสาวะรักษาโรคแต่ละครั้งมักเกิดจากความจ าเป็น
ที่ไม่มีทางเลือกอ่ืน เพราะขาดยาไม่มียารักษา ผลงานชิ้นแรกของนายแพทย์เรียวอิจิ ผู้ปุวยเป็นนิ่วในไตทรมาน
มานานใช้ยาแก้ปวดอย่างแรงระงับก็ไม่หาย หลังจากดื่มปัสสาวะ (สัปดาห์ให้หลัง) นิ่วในไตของผู้ปุวยก็หายเป็น
ปกต ิทหารเป็นไข้มาลาเรียดื่มปัสสาวะหายได้ ทหารดื่มน้ าปัสสาวะตัวเอง 3 วัน ไข้ที่สูงลดลงแล้วหายเป็นปกติ 
ดื่มน้ าปัสสาวะสามารถรักษากามโรคได้ ผู้ปุวยเป็นกามโรคดื่มปัสสาวะของตัวเองและเฉลี่ยยาฉีดคนละ  
1-2  cc.  ผู้ปุวยเป็นกามโรคหายปุวยอย่างรวดเร็ว ผู้ปุวยปวดหัวเป็นประจ าข้างเดียวหรือสองข้าง รักษามาตั้ง  
10-20 ปี  ลองมาดื่มปัสสาวะสักเดือนสองเดือนหรือมากกว่าอาการปวดหัวจะค่อยๆ  หายไป ดื่มปัสสาวะ
สามารถแก้โรคพุพองที่ท าให้เจ็บปวดหาย ปี พ.ศ. 2530 นายแพทย์เรียวอิจิไปร่วมประชุมศิษย์เก่า ก่อนการ
ประชุมมีเพ่ือนหมอคนหนึ่งอายุ 80 ปี ปุวยเป็นโรคพุพอง (โรคงูสวัด) หน้าอกมีความปวดแสบปวดร้อนมาก 
นายแพทย์เรียวอิจิได้แนะน าให้ดื่มปัสสาวะ หลังดื่มปัสสาวะตัวเองไป 1 แก้ว  วันรุ่งขึ้นความเจ็บปวดทรมานที่
ก าลังเป็นอยู่ลดหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ และได้ดื่มปัสสาวะติดต่อมาเป็นสัปดาห์ ความเจ็บปวดที่ข้อเท้าก็หายไป
ด้วย (งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก. 2547 : 28)    

มีการประชุม World Conference on Urine Therapy ถึง 6 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1996 ที่อินเดีย 
และ 3 ปีต่อมา เมื่อปี ค.ศ. 1999  มีการประชุมครั้งที่ 2 ที่เยอรมัน ครั้งที่ 3 เมื่อ ค.ศ. 2003 ที่บราซิล ครั้งที่  
4 เมื่อ ค.ศ. 2006 ที่เกาหลี ครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ. 2009 ที่เม็กซิโก และครั้งที่ 6 เมื่อ ค.ศ. 2013 ที่อเมริกา  
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การประชุมทั้ง 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคน จากกว่า 40 ประเทศท่ัวโลก มีทั้งนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์แผนปัจจุบันเข้าร่วมด้วย ซึ่งสะท้อนความจริงว่า ศาสตร์โบราณที่เกือบถูกลืมเลือน
ไป ได้กลับมาเป็นที่สนใจของวงการสุขภาพอีกครั้ง  พวกเขาแสดงงานวิจัยที่มีทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
และประสบการณ์การน าไปใช้ทางคลินิกจากแพทย์ทั่วโลก (www.worldcongressurotherapy.org , 

www.munot.in/information_about_urine_therapy/world_conference_on_urine_therapy  ) 
 แต่สถานภาพในประเทศไทย  โดยทั่วไปยังไม่เป็นที่ยอมรับ จะมีการใช้ปัสสาวะบ าบัดเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ปุวยที่เชื่อเรื่องนี้เท่านั้น  จากรายงานของสารอโศก มีนักปฏิบัติธรรมจ านวนหนึ่งดื่มปัสสาวะตนเอง  ส่วน
ใหญ่ได้ผลดีในการรักษาโรคที่ตนเป็นอยู่ ( สารอโศก ฉบับที่   169-241 พ.ศ. 2537-2544 และ  
บับที่ 244 -255  ม.ค. - ธ.ค. 2545)                    
            ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่ก่อก าเนิดขึ้นในประเทศไทย โดยการดึงเอาจุดดีของ
การแพทย์แผนต่างๆ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก มาบูรณาการร่วมกับพุทธธรรมะ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกวิถี
ธรรม ซึ่งมีการใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัดอาการเจ็บปุวยร่วมด้วย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งมี
ข้อมูลจากประสบการณ์การบ าบัดที่ผ่านมาเป็นจ านวนมาก มีตัวอย่างกรณีศึกษามากมายเกือบทุกโรค ทุก
อาการ (ใจเพชร กล้าจน. 2558 : 839-2152) เป็นแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สามารถน าข้อมูลมา
ท าการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้  
           คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้คนเป็นจ านวนมากที่ก าลังทุกข์กายทุกข์ใจ
จากความเจ็บปุวย จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาให้ทราบรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มีเหตุมีผล และสามารถอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องของปัสสาวะบ าบัด ซึ่งองค์ความรู้นี้
จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ปุวยเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และต่อโลก 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือส ารวจข้อมูลของผู้ที่เคยใช้น้ าปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ ของผู้เข้ารับการอบรมสุขภาพ 
แพทย์วิถีธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 -2559  
 2. เพ่ือศึกษาวิธีการใช้น้ าปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการใช้น้ าปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ  
 4. เพ่ือศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้น้ าปัสสาวะในการดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 

http://www.worldcongressurotherapy.org/
http://www.munot.in/information_about_urine_therapy/world_conference_on_urine_therapy
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1. ได้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยน้ าปัสสาวะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านบุคคลผู้ใช้ วิธีการใช้  
ผลการบ าบัด ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ และตัวอย่างกรณีศึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง 
 2. ได้ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือท าการศึกษาในระดับที่ละเอียดมากข้ึนต่อไป 

 
รูปแบบของการวิจัย 
       เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา ( Retrospective Descriptive Study ) โดยศึกษาจากข้อมูลที่ได้
ท าการบันทึกไว้ ได้แก่เอกสารบันทึกอาการแบบแพทย์วิถีธรรม (Retrospective Chart Review) วีดีโอบันทึก
การแบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ าปัสสาวะ และเสียงบันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ  
ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนปุานาบุญ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย  
เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการศึกษาในขั้นต่อไป   

 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       ประชากร คือ ผู้เข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2559 จ านวนทั้งสิ้น   
305,187 คน  
       กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ 1) ทบทวนเวชระเบียนที่มีการ
บันทึกผลการใช้น้ าปัสสาวะ ในการบ าบัดอาการเจ็บปุวย จ านวน 20,202 คน 2) วีดีโอที่บันทึกการแบ่งปัน
ประสบการณ์การใช้น้ าปัสสาวะ จ านวน 2,442 คน 3) เครื่องบันทึกเสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่
น่าสนใจ จ านวน 3,004 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 25,648 คน    
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. เอกสารบันทึกอาการแบบแพทย์วิถีธรรม (เวชระเบียนแพทย์วิถีธรรม) 
 2. วีดีโอบันทึกการแบ่งปันประสบการณ์การใช้น้ าปัสสาวะในการดูแลสุขภาพของผู้เข้าค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม 
 3. เทปบันทึกเสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเอกสารบันทึกอาการ เครื่องบันทึกวีดีโอ และเทปบันทึกเสียง  
 2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย 

 



12 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ( Descriptive Statistics ) 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ  
 3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) โดยวิเคราะห์ในประเด็นของ
อาการหรือโรคที่ใช้ วิธีการใช้ ผลการบ าบัด และผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ 
 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ปัสสาวะบ าบัดมีจ านวน 25,648  คน เป็นเพศชาย  6,553  
คน (ร้อยละ 25.55) เพศหญิง  19,095  คน (ร้อยละ 74.45) อายุต่ าสุด  1 วัน อายุสูงสุด  92  ปี มาจาก
หลากหลายอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าของกิจการ เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป พ่อบ้านแม่บ้าน  ว่างงาน และมาจากหลากหลายลักษณะงาน เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายอ าเภอ ผู้ว่าฯ  ต ารวจ ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย พระภิกษุ 
ภิกษุณี แม่ชี นักเรียน นักศึกษา นักบิน แอร์โฮสเตส  คนขับรถ ช่างตัดผม ช่างประปา ช่างไฟ ช่างก่อสร้าง 
ช่างภาพ นักเขียน ดารานักแสดง สถาปนิก วิศวกร นักการเมือง นักการทูต นักกฎหมาย ทนายความ อัยการ 
ผู้พิพากษา ส่วนระดับการศึกษา มีทุกระดับตั้งแต่ไม่ได้ศึกษาจนถึงปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศ 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงอาชีพของผู้ที่ใช้ปัสสาวะบ าบัด 

อาชีพ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ 6,284 24.50 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,632 14.16 
พนักงานบริษัทเอกชน 3,895 15.19 
เจ้าของกิจการ 5,474 21.34 
เกษตรกร 1,032 4.02 
รับจ้างทั่วไป 1,253 4.89 
พ่อบ้านแม่บ้าน   2,085 8.13 
ว่างงาน 523 2.04 
นักเรียน นักศึกษา 502 1.96 
อ่ืน ๆ 968 3.77 

รวม 25,648 100 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับการศึกษาของผู้ที่ใช้ปัสสาวะบ าบัด 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 152 0.59 
ประถมศึกษา 983 3.83 
มัธยมต้น 1,238 4.83 
มัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า 3,732 14.55 
อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า 4,347 16.95 
ปริญญาตรี 12,449 48.54 
ปริญญาโท 2,374 9.26 
ปริญญาเอก 373 1.45 

รวม 25,648 100 
 
2. อาการหรือโรคที่มีการน าน้ าปัสสาวะมาใช้ในการบ าบัด  
 
ตารางที่ 3 แสดงอาการหรือโรคที่มีการน าน้ าปัสสาวะมาใช้ในการบ าบัด คณะผู้วิจัยได้แยกกลุ่มอาการต่างๆ 
ตามระบบ ดังนี้ 
 

ระบบ อาการ หรือ โรค (จ านวนของผู้ใชบ้ าบัดอาการนี้) 
โรคติดเชื้อ 
(Infectious disease) 

แผลอักเสบ (2645) แผลกดทับ (352) แผลสุนัขกัด (181) งูสวัด 
(167) เริม (2148) หลอดลมอักเสบ (553) ต่อมทอนซิลอักเสบ
(3084) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (1574) ฝี (1864) วัณโรค (27) 
ไวรัสตับอักเสบบี (88) เชื้อราในช่องคลอด (221) กลากเกลื้อน 
(153) ฝีคัณฑสูตร (51) หูด (998) ไข้เลือดออก (84) มาลาเรีย (4) 
ไข้ฉ่ีหนู (25) 

เนื้องอกและมะเร็ง 
(Tumor and cancer) 

เนื้องอกมดลูก (540) เนื้องอกรังไข่ (348) ซิสต์รังไข ่(224) มะเร็ง
เต้านม (1543) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (334) มะเร็งต่อมลูกหมาก
(726) มะเร็งปากมดลูก (1876) มะเร็งตับ (1203) มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
(1489) มะเร็งต่อมน้ าเหลือง (102) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (176) 
มะเร็งโพรงจมูก (6) มะเร็งในช่องปาก (32) มะเร็งผิวหนัง (47) 
มะเร็งปอด (69) มะเร็งกระเพาะอาหาร (35) 

ระบบการสร้างเลือดและ
ภูมิคุ้มกัน(Hematological 

เพ่ิมจ านวนเม็ดเลือดแดง (56) เพ่ิมจ านวนเม็ดเลือดขาว (31) เพ่ิม
จ านวนเกล็ดเลือด (22) 
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ระบบ อาการ หรือ โรค (จ านวนของผู้ใชบ้ าบัดอาการนี้) 
system) 
ระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะโบลิซึม(Endocrine 
system and Metabolism) 

ไขมันในเลือดสูง (3229) เบาหวาน (4284) ไทรอยด์เป็นพิษ  (286) 
อ้วน (315) ไขมันพอกตับ (87) 

ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม (Psychology 
and Behavior) 

ซึมเศร้า (396) นอนไม่หลับ (1294) เด็กก้าวร้าว (15) 

ระบบประสาท 
(Nervous system) 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง (147) สมองขาดเลือด (176) อัมพาตครึ่งซีก 
(123) ความจ าเสื่อม (44)  

ตาและอวัยวะข้างเคียง 
(Visual system) 

คันตา (3951) ตามัว (1022) ตาบวม (884) ตาแดง (1435) ตาแห้ง 
(2438) แผลที่กระจกตา (12) ต้อลม (2193) ต้อเนื้อ (1063) ต้อ
กระจก (367) ต้อหิน (27) วุ้นในตาเสื่อม (36) จอประสาทตาเสื่อม 
(174) สายตายาว (95) สายตาสั้น (64) สายตาเอียง (14) 

หูและอวัยวะข้างเคียง 
(Auditory system) 

หูตึง (8) ปวดหู (39) หูชั้นกลางอักเสบ (26) ประสาทหูเสื่อม (23) 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(Cardiovascular system) 

ความดันโลหิตสูง (3548) เส้นเลือดหัวใจตีบ (89) แน่นหน้าอก
หายใจไม่อ่ิม (104) เส้นเลือดขอด (3) 

ระบบหายใจ 
(Respiratory system) 

หายใจล าบาก (184) คัดจมูก (1165) น้ ามูกไหล (1235) ไอ (4495) 
เจ็บคอ (3846) ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (2556) ต่อมทอนซิล
อักเสบเรื้อรัง (528) หลอดลมอักเสบ (553) หอบหืด (164) ปอด
อักเสบ (143) วัณโรคปอด (29) ภูมิแพ้เรื้อรัง (974) 

ระบบทางเดินอาหาร 
(Digestive system) 

จุกเสียด แน่นท้อง (1824) แผลในกระเพาะอาหาร (1532) กรด
ไหลย้อน (2258) ท้องผูก (633) ตับอักเสบ (869) ตับแข็ง (56) 

ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง 
(Integumentary system) 

ผื่นลมพิษ (3548) ตุ่มคัน (1213) เหงื่อออกมากผิดปกติ (5) ผิว
หยาบ (113) รูขุมขนกว้าง (258) สิวอักเสบ (354) สิวเสี้ยน (344) 
สิวอุดตัน (251) ผมหงอก (987)  เล็บขบ (54) น้ ากัดเท้า (264) คัน
เท้า (166) กลิ่นเท้า (182) ผมบาง (475) ผมร่วง (589) รังแค 
(547) แผลพุพอง (258) แผลเปื่อย (2564) แผลสด (5784) แผล
อักเสบ (2645) ฝี (1864) แมลงกัดต่อย (2541) แผลสุนัขกัด (181) 
แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (365) จุดด่างด า (354) ส้นเท้าแตก (465) 
กระเนื้อ (64) รอยย่นหน้าผาก (103)  หมักผมท าให้ผมนุ่ม (526) 
ทากันแดด (2161) โรคสะเก็ดเงิน (237) 
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ระบบ อาการ หรือ โรค (จ านวนของผู้ใชบ้ าบัดอาการนี้) 
ระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง
(Musculoskeletal 
system) 

นิ้วล็อก (285) ข้อมือขัด (195) เข่าขัด (645) เข่าเสื่อม (923) ปวด
เกาต ์(1375) ปวดบ่า (456) ปวดหลัง (867) ข้อต่อขากรรไกร
อักเสบ (3) ปวดข้อรูมาตอยด์ (1482) 

ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปัสสาวะ(Reproductive 
and Urological system) 

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (1574) นิ่วไต (85) โรคไตเรื้อรัง (2873) 
ไตวายระยะสุดท้าย (547) ไตรั่ว (198) ตัวบวม (2512) ตกขาว 
(945) คันช่องคลอด (854) ปวดประจ าเดือน (1578) เลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอด (231) ช็อกโกแลตซิสต์ (346) วัยทอง(1642) 

การตั้งครรภ์ การคลอดและ
หลังคลอด(Obstetrics) 

เลือดออกผิดปกติขณะตั้งครรภ์ (1)  ครรภ์เป็นพิษ (5) เบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ (34) 

ปากและฟัน(Mouth and 
teeth) 

ร้อนใน (3684) เหงือกอักเสบ (2516) เลือดออกตามไรฟัน (56) 
แผลถอนฟัน (185) แผลผ่าฟันคุด (143) ลิ้นเป็นฝูาขาวในทารก 
(135) 

อ่ืนๆ (Miscellaneous) อ่อนเพลีย (2645) ไข ้(1253) ง่วงนอน (46) ปวดหัว (66) ไม่สบาย
เนื้อตัว (345) 

 
3. วิธีการน าน้ าปัสสาวะมาใช้ ได้แก่ ใช้ดื่ม อม กลั้วคอ สูดดม ฉีดพ่น ทาผิวหนัง หมักผม หยอดตา 

หยอดหู เช็ดแผล แช่มือแช่เท้า พอก นวดตัว สวนล้างล าไส้ใหญ่ สวนล้างช่องคลอด และใช้ได้กับทุกส่วนของ
ร่างกาย ปัสสาวะที่ใช้มีทั้งปัสสาวะใหม่และปัสสาวะที่เก็บไว้เป็นเวลานานหลายวันจนถึงหลายปี และมีการน า
น้ าปัสสาวะไปหมักกับสมุนไพรต่างๆ เช่น หมักกับสาบเสือใช้เป็นยาทาแผลได้ผลดี หมักกับเปลือกมังคุดใ ช้ 
ฆ่าเชื้อโรคได้ผลดี  ส่วนการหยอดตาจะนิยมใช้น้ าปัสสาวะใหม่ไม่เกิน 1 วัน หรือใช้น้ าปัสสาวะสกัด น้ าสกัด
ปัสสาวะจะใสไม่มีสี รสชาติเหมือนน้ าเปล่าและกลิ่นไม่แรง เหมาะส าหรับผู้ที่ยังไม่กล้าใช้น้ าปัสสาวะสด 
นอกจากนี้ยังมีการท าปัสสาวะนาโน โดยหลักการท านาโนคือการสลายอนุภาคของสสารจนได้พลังงานที่มาจาก
อะตอมของสสารนั้น ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีฤทธิ์ในการขับพิษหรือสิ่งที่ไม่สมดุลในร่างกายออกไปได้อย่างแรง
และรวดเร็ว แตอ่าจท าให้เกิดอาการซ่านพิษได้ จึงมักจะเอาไว้ใช้เป็นวิธีสุดท้ายเมื่อท าอย่างอ่ืนแล้วยังไม่ดีขึ้น 

4. ผลจากการใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัด อาการดังกล่าวข้างต้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีความ
พอใจในผลการบ าบัด เพราะผลที่ได้รับคืออาการดีข้ึน หรือหายสนิทได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีเดิมๆ ที่เคย
ใช้กับอาการเดียวกัน นอกจากนี้ยังหาได้ง่าย ไม่ต้องซื้อจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก   และสามารถพ่ึงตนเองได้
จึงท าให้รู้สึกอุ่นใจ ลดความกังวลไปได้มาก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจึงรู้สึกยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์กับผู้อื่น เป็นธรรมทาน เพราะเป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ตรงของตนเอง   

5. ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัดอาการเจ็บป่วย แต่อาจจะมี
สิ่งที่ไม่พึงประสงค์บ้าง เช่น ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน (ในผู้ที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์) รสจัด (ในผู้ที่รับประทานอาหาร
รสจัด) ความรู้สึกชิงชังรังเกียจในการใช้ปัสสาวะ (ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะพยายามล้างความชิงชังรังเกียจออกจาก
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จิต โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ลดกิเลส เมื่อล้างความชิงชังรังเกียจได้ จึงรับประทานปัสสาวะได้  กรณีที่
หยอดตา ถ้าปัสสาวะสีเข้มหรือมีรสจัด เมื่อหยอดตาอาจมีอาการแสบตาได้ชั่วคราว จากนั้นอาการจะหายไป
เองโดยไม่มีอันตราย แต่ถ้าเป็นปัสสาวะสีใสรสจืดจะไม่แสบตา และยังท าให้รู้สึกเย็นสบายลูกตา การใช้
ภายนอกถ้าน้ าปัสสาวะติดเสื้อผ้าจะท าให้มีกลิ่น แต่ถ้ารอให้แห้งเองโดยไม่ติดเสื้อผ้าจะไม่มีกลิ่น  การดื่มน้ า
ปัสสาวะนาโนต้องระวังการเกิดอาการซ่านพิษ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ผื่น ท้องเสีย เป็นต้น 

 
 
ตารางที่ 4 ตัวอย่างประสบการณ์ของผู้ใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัดอาการเจ็บปุวย 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
(นามสมมุติ) 
/ (อายุ) 

ข้อมูล 

พอเพียง (69) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ฉี่เป็นเลือดเลย เจ็บมาก เดิมถ้ามีอาการแบบนี้จะทาน
ยาปฏิชีวนะ Ciprofloxacin 5 วัน วันที่ 3 ถึงจะดีข้ึน ครั้งนี้ไม่ทานยา อยาก
ทดลอง ฉี่ออกมาก็ดื่มเลย อีกประมาณ 10 นาที รู้สึกปวดฉี่ ฉีค่รั้งนี้เจ็บน้อยลง 
เลือดจางลง ปริมาณปัสสาวะมากขึ้น  ก็ดื่มกลับเข้าไปทั้งหมด อีกประมาณ 2 
ชม. ฉี่อีก ครั้งนี้เจ็บน้อยลงมากและไม่มีเลือดแล้ว ก็ดื่มกลับเข้าไปอีก แล้วก็
นอนเพราะได้เวลานอนพอดี นอนหลับสนิทตลอดคืน พอตื่นมา อาการหายสนิท
เลยค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าจะเร็วขนาดนี้ ไม่ต้องกินยาเลย 

เพียงพอ (37) ผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ค่อยเชื่อหรอก แล้วก็ไม่อยากดื่มด้วย ตอนนั้นเป็น
ต่อมทอนซิลอักเสบ เจ็บคอมาก แม่คะยั้นคะยอให้ดื่ม ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลย
ลอง ดื่มไปอึกเดียว เฮ้ย! มันหายเจ็บ ก็เลยดื่มอีกเรื่อย ๆ ทั้งวัน วันต่อมา อ้าว! 
หายแล้ว แปลกดีเหมือนกัน แต่ผมก็ยังไม่กล้าแนะน าคนไข้นะ 

พอใจ (42) แผลที่นิ้วกลาง บวม แดง เป็นหนอง ปวดมาก กินยาฆ่าเชื้อมา 3 สัปดาห์ 
เปลี่ยนยาไป 3 ครั้งแล้ว ไม่ดีขึ้น พอได้ยินเรื่องน้ าปัสสาวะ ไปเข้าห้องน้ า ฉี่ใส่
มือเลย นี่ผล(โชว์นิ้วให้ดู) หายบวม หายปวดแล้ว เพิ่งฉ่ีใส่เมื่อกี๊นี้เอง ดีจริง ๆ  

ใจพอ (33) เป็นต้อลม เจ็บ แสบ คัน ตาแดงมาก ใช้น้ าปัสสาวะหยอดตา เช้า เที่ยง เย็น มัน
รู้สึกสบายตา หายแสบหายคันตั้งแต่วันแรก ตาก็หายแดง ใช้อยู่ประมาณ 1 
เดือน เยื่อที่เป็นต้อลมมันหายไปเลย 

พอดี (23) ผ่าฟันคุด ปกติที่เคยไปผ่ามาแก้มจะบวมเหมือนลูกมะนาวเลยแผลที่ผ่าใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือนถึงจะหาย แต่ครั้งล่าสุดเราไม่อยากกินยา เลยอมฉี่วันละครั้ง 
แผล 5 วันหาย ไม่บวมด้วย 

ดีพอ (45) เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง เวียนศีรษะ ผิวด าคล้ า คลื่นไส้ อาเจียน ไปตรวจ เป็น 
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กลุ่มตัวอย่าง 
(นามสมมุติ) 
/ (อายุ) 

ข้อมูล 

ไตวายเรื้อรัง GFR =5 หมอจะให้ฟอกไต แตเ่ราไม่อยากฟอกเพราะเคยเห็นคน
ฟอกแล้วมันทรมาน  แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหายด้วย กลับจากโรงพยาบาลเลยดื่ม
ปัสสาวะ เคยได้ยินมา ก็ไม่แน่ใจหรอก แต่ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ดีกว่าต้องฟอก
ไต ปรากฏว่าพอดื่มไปมันมีแรงขึ้นมา หายอ่อนเพลีย เดินไปมาได้ดีขึ้น ก็เลยมี
ก าลังใจ ดื่มมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ดื่มมาเดือนครึ่งแล้ว ใช้ทาตัวทาผิวด้วย ผิวที่ด า ๆ 
แห้ง ๆ กร้าน ๆ หายเป็นปกติแล้วค่ะ ผิวดูมีน้ ามีนวลขึ้น น้ าหนักเพ่ิมขึ้น กินข้าว
อร่อย แต่ยังไม่ได้ไปตรวจ GFR ซ้ า เพราะยังไม่อยากไปเจอหมอ 

พอแล้ว (55) ผมบาง ตรงกลางเป็นไข่ดาว ใช้ปัสสาวะทาเช้าเย็น 2 วัน มันเหมือนขนอ่อน ๆ 
ขึ้นมา ก็เลยทาทุกวัน ตอนนี้ 4 เดือน นี่ไง ขึ้นมา 4 ซม. ไม่เป็นไข่ดาวแล้ว 

แล้วพอ (68) ให้ยาคีโมทุกครั้ง มีผลให้เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดต่ าทุกครั้ง หมอ
ต้องฉีดยากระตุ้นให้สร้างเลือด ถ้าค่าเลือดขึ้นถึงจะให้คีโมได้ ครั้งหลัง ๆ ลองด่ืม
น้ าปัสสาวะร่วมไปด้วย ปรากฏว่า ค่าเลือดปกติทุกอย่าง ไม่ต้องฉีดยาเพ่ือให้
สร้างเลือดอีกเลย ร่างกายเค้าสร้างได้เอง 

พอเหมาะ (85) เป็นสะเก็ดเงินมา 20 ปี ผิวเป็นผื่น พุพอง น้ าเหลืองเยิ้ม ปวดแสบปวดร้อน ขา
บวม มดแมลงวันตอม ทรมานมาก ลองแช่ตัวด้วยน้ าปัสสาวะ ทาท่ีผื่น ใช้ท า 
ดีท็อกซ์ แล้วก็ดื่มด้วย วันเดียวผื่นที่ก าลังเยิ้ม ๆ แห้งเลย จากนั้นเริ่มตกสะเก็ด 
อาทิตย์เดียวหายเกลี้ยงเลย ชีวิตดีขึ้นมาก แต่ถ้าช่วงไหนไปกินเนื้อสัตว์ อาการ
มันจะกลับมา พองดกินอาการก็หาย 

เหมาะพอ (55) มีหมา 2 ตัว เป็นโรคระบาด ตายไปแล้ว 1 ตัว อีกตัวก าลังจะตาย ขาอ่อนแรง 
นอนหายใจแผ่ว ๆ ใกล้จะหมดลมแล้ว เลยเอาน้ าฉ่ี+ผงถ่าน+น้ าสมุนไพรฤทธิ์
เย็น+น้ ามันเขียว ใส่ปากให้กลืน 2 วันลุกได้ 3 วันวิ่งปร๋อเลย ไม่ตาย 

พอสวย (51) เป็นรังแคมานาน ใช้ปัสสาวะหมักผม ครั้งเดียวหายเลย 
สวยพอ (84) เป็นภูมิแพ้มา 20 กว่าปี มีน้ ามูก จามตลอด ดื่มน้ าปัสสาวะ แล้วก็ใช้ล้างจมูก 

หายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ลืมไปเลย 
พอม ี(40) เป็น SLE อาการก าเริบ หลอดลมตีบ หอบ หายใจไม่ออก อยู่บ้านคนเดียว จะ

ไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหว มันเหนื่อยมาก จะหมดแรงแล้ว ไม่รู้จะท าไง มีน้ า
ปัสสาวะวางอยู่ เลยเอาผ้าชุบน้ าปัสสาวะมาพอกที่คอและหน้าอก แล้วก็ดื่มด้วย 
อาการค่อย ๆดีขึ้น หายใจโล่งขึ้น 30 นาทีหายสนิท เกือบตายซะแล้ว  

มีพอ (53) แมลงปุองต่อย ปวด บวมมาก แดงด้วย แช่ปัสสาวะ อาการปวดลดลงทันที แช่
อยู่ประมาน 1 ชม. หายบวมหายแดง 
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กลุ่มตัวอย่าง 
(นามสมมุติ) 
/ (อายุ) 

ข้อมูล 

พอกิน (31) เด็กทารก 3 เดือน เป็นไข้ ใช้น้ าปัสสาวะสวนก้นไป 100 ซีซี ประมาณ 3 นาที 
ถ่ายออกมา ไข้ลงเลย 

กินพอ (60) คันช่องคลอด มีตกขาว มีกลิ่น ใช้น้ าปัสสาวะสวนล้างช่องคลอด ครั้งเดียว หาย
เลย  

พอใช้ (36) เป็นเนื้องอกรังไข่ 2 ข้าง ปวดท้อง หมอแนะน าให้ผ่า ยังไม่ได้ตัดสินใจ ลองดื่ม
น้ าปัสสาวะ อาการปวดลดลงเรื่อย ๆ จนหาย 1 เดือนไปตรวจซ้ า ไม่เจอก้อน
แล้ว 

 
             ยังมีตัวอย่างอีกจ านวนมากที่ไม่ได้น ามาลง เนื่องจากพ้ืนที่จ ากัด 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย   
  1. น้ าปัสสาวะสามารถน ามาใช้ในการบ าบัดอาการเจ็บปุวยได้จริง โดยมีการน ามาใช้
ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย หลากหลายอาการและหลากหลายโรค 
  2. วิธีการใช้ สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบ ทั้งการดื่ม อม กลั้วคอ สูดดม ฉีดพ่น ทาผิวหนัง หมัก
ผม หยอดตา หยอดหู เช็ดแผล แช่มือแช่เท้า พอก นวดตัว สวนล้างล าไส้ใหญ่ สวนล้างช่องคลอด และใช้ได้กับ
ทุกส่วนในร่างกาย 
  3. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 จากหลากหลายอาการหรือโรคในทุกระบบของร่างกาย มีความ
พอใจในผลการบ าบัด เมื่อเทียบกับวิธีเดิมที่เคยใช้เมื่อเกิดอาการเดียวกัน 
  4. ไม่พบผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงใดๆ จากการใช้ปัสสาวะบ าบัด 
  5. ปัสสาวะมีข้อดีที่เป็นความพิเศษเหนือกว่าทุกวิธีที่ใช้บ าบัดอาการเจ็บปุวยในปัจจุบันนี้ คือ 
ทุกคนสามารถผลิตได้เอง เปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิตยาเอง จึงเป็นการพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง ท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายและความกังวลใจได้อย่างมาก  
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 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับพระไตรปิฎก เล่มที่ 4 ข้อ 143 พุทธานุญาตให้บอกนิสสัย 4 “ทันใดนั้น
แหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย 4 ว่าดังนี้ 
  1. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือค าข้าวอันหาได้ด้วยก าลังปลีแข้ง เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจน
ตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ์ ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปักษ์ ภั ต
ถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท 
  2. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือผ้า
เปลือกไม้ ผ้าฝูาย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าปุาน ผ้าแกมกัน 
  3. บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ 
คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น ถ้ า 
  4. บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ 
คือเนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย.” 
        และสอดคล้องกับพระไตรปิฎก เล่มท่ี 21 ข้อ 27 สันตุฎฐิสูตร มีข้อความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย 
4 อย่างนี้ ทั้งน้อย หาได้ง่าย และหาโทษมิได้ ปัจจัย 4 อย่างเป็นไฉน คือ บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร ทั้งน้อย หาได้
ง่าย และหาโทษมิได้ 1 บรรดาโภชนะ ค าข้าวที่หาได้ด้วยปลีแข็ง ทั้งน้อย หาได้ง่าย และหาโทษมิได้ 1 บรรดา
เสนาสนะ รุกขมูล ทั้งน้อย หาได้ง่าย และหาโทษมิได้ 1 บรรดาเภสัช มูตรเน่า ทั้งน้อย หาได้ง่าย และหาโทษ
มิได้ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย 4 อย่างนี้แล ทั้งน้อย หาได้ง่าย หาโทษมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่
ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย อันน้อยและหาได้ง่าย เราจึงกล่าวข้อนี้ว่า เป็นองค์แห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง
ของเธอ ฯ เมื่อภิกษุสันโดษด้วยปัจจัยอันหาโทษมิได้ ทั้งน้อยและหาได้ง่าย ปรารภเสนาสนะ จีวร ปานะ และ
โภชนะ จิตของเธอ ก็ไม่คับแค้นไม่กระทบกระเทือนทุกทิศ และธรรมเหล่าใดอันภิกษุนั้นกล่าวแล้ว อนุโลมแก่
สมณธรรม ธรรมเหล่านั้นอันภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความสันโดษถือเอาโดยยิ่ง ฯ”  
 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ที่ศึกษาเรื่องการใช้น้ ามูตรบ าบัดในเครือข่ายชาวอโศก ปี 2547 ที่พบว่ามีการใช้น้ าปัสสาวะเพ่ือ
รักษาโรค สุขภาพดีแข็งแรง และปูองกันโรค โดยส่วนใหญ่ (87%) ได้รับประโยชน์จากการใช้ปัสสาวะบ าบัด 
และส่วนใหญ่ (85%) ไม่มีผลข้างเคียง  มีเพียงส่วนน้อย (10%) ที่มีอาการข้างเคียง เช่น ท้องเสีย ไข้ อ่อนล้า 
คัน 
 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ J.Plesch ชาวอังกฤษ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร  
English Medical  journal ปี 1947 ในการศึกษานี้ น.พ. J. Plesch ท าการรักษาผู้ปุวยโดยการฉีดน้ า
ปัสสาวะของผู้ปุวยเอง เพื่อเป็นวัคซีนในการสร้างภูมิต้านทาน ต่อโรคนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่า ใช้ได้ผลดีอย่าง
ยอดเยี่ยม ในหลายๆ โรค เช่น โรค Hay Fever ดังตัวอย่าง ผู้ปุวยชาย อายุ 44 ปี มีอาการ Hay Fever มา
ตั้งแตย่ังเป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31/5/1946 เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอีกครั้ง นายแพทย์ J.Plesch ได้ฉีด
ปัสสาวะ 2 ซีซี (8/6/1946) และครั้งที่ 2 อีก 2 ซีซี (9/6/1946) หลังฉีดคนไข้รู้สึกแสบๆ ที่ตาเล็กน้อย แต่
อาการของ Hay Fever ไม่ได้เพ่ิมขึ้น จากนั้นในวันที่ 20/6/1946 อาการทุกอย่างก็หายไปหมด และหลังจาก
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นั้นก็ไม่มีอาการของโรคนี้อีกเลย นอกจากนี้นายแพทย์ J.Plesch ได้ฉีดน้ าปัสสาวะรักษาผู้ปุวยโรคต่างๆ อีก
มากมายหลายโรค และพบว่าทุกโรคที่กล่าวมา รักษาได้ผลดีอย่างยอดเยี่ยม เช่น โรคภูมิแพ้ ชนิดอานาไฟแลก
ซิส โรคหอบหืด โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคไมเกรน โรคจากเชื้อไวรัสหลายชนิด เบาหวาน เก๊าท์ ต่อมหมวกไต
ท างานผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ โรคหัวใจ เป็นต้น และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ที่เกิดจากการใช้น้ า
ปัสสาวะในการรักษาเลยแม้แต่รายเดียว ( Martha M. Christy, 2000 : 101-108) 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายแพทย์ M. Garotescu ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The medical journal, 
Romania ปี 1935 ในการศึกษานี้นายแพทย์ Garotescu ได้ท าการรักษาคนไข้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
โดยการฉีดน้ าปัสสาวะของผู้ปุวยที่ก าลังติดเชื้อนั้นเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดนั้นๆ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ปุวยทุกราย มีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ มีการรับรองยืนยันผลการรักษา โดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการซ้ า พบว่าผู้ปุวยทุกรายหายสนิทจากการติดเชื้อ โดยที่ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใดๆ ร่วมด้วยเลย  ดัง
ตัวอย่าง ผู้ปุวยหญิง อายุ 32 ปี มาด้วยอาการปัสสาวะบ่อย แสบขัด และมีอาการท้องผูกร่วมด้วย ทานยา
ระบายมานานหลายปี อาการก็ยังไม่ดีข้ึน นายแพทย์ Garotescu ได้รักษาด้วยการฉีดน้ าปัสสาวะของผู้ปุวยเอง 
12 ครั้ง พบว่า อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหายสนิท มีการตรวจยืนยันการรักษา โดยน าปัสสาวะไปตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ก็พบว่าผลเป็นปกติ (ไม่พบเชื้อแบคทีเรียแล้ว) นอกจากนี้อาการท้องผูกที่เป็นมานานก็
หายไปพร้อมกับการรักษาครั้งนี้ด้วย ( Martha M. Christy, 2000 : 87-88) 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายแพทย์ R. Tiberi,  institute of clinical Medicine, University of 
Perugia, Italy. ปี 1934 ในการศึกษานี้นายแพทย์ R. Tiberi ได้ท าการรักษา ผู้ปุวยโรคกรวยไตอักเสบ ทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยการฉีดน้ าปัสสาวะของผู้ปุวยที่ก าลังติดเชื้อนั้นเอง เพ่ือสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคชนิดนั้นๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่ที่ท าการรักษาด้วยวิธีนี้ประสบความส าเร็จอย่าง
ยอดเยี่ยมในการก าจัดเชื้อจากการติดเชื้อที่กรวยไต โดยไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะใดร่วมด้วย และการรักษาโดยวิธีนี้ 
ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงใดๆ อีกทั้งการท างานของไต และความดันโลหิตก็เป็นปกติด้วย  ( Martha M. Christy, 
2000 : 84-87) 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายแพทย์ Martin Krebs กุมารแพทย์ชาวเยอรมัน จากการเลคเชอร์ที่
สมาคมกุมารแพทย์ เมือง Leipzig ประเทศเยอรมนี การศึกษานี้นายแพทย์ Krebs ได้ท าการรักษา ผู้ปุวยเด็ก
ด้วยการฉีด น้ าปัสสาวะของผู้ปุวยเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ผู้ปุวยก าลังประสบอยู่ พบว่า การรักษาด้วย
วิธีนี้ ได้ผลดีเป็นที่น่าประทับใจมาก โดยโรคที่ใช้รักษา มีดังนี้ 1. Toxemia in pregnancy 2. allergic 
condition 3. Pertussis 4. spasms 5. increasing breast milk 6. Hay Fever 7.asthma 8. Migraine- 
like conditions 9. eczema นอกจากนี้ นายแพทย์ Krebs ยังได้ทดลองใช้น้ าปัสสาวะในการสวนทางทวาร
หนักเพ่ือรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคไอกรน โรคหัด และโรคอีสุกอีใส เมื่อผู้ปุวยออกจากโรงพยาบาล 
นายแพทย์เครป ยังได้แนะน าวิธีการใช้น้ าปัสสาวะรักษาโรคให้ผู้ปกครองของเด็กเมื่อกลับไปที่บ้านอีกด้วย  ( 
Martha M. Christy, 2000 : 82-84) 
 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย ของนายแพทย์ Charles H. Duncan  ศัลยแพทย์ ระบบสืบพันธุ์ และ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง Volunteer Hospital, New York City. เขาได้ตีพิมพ์ ผล
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การศึกษาของเขา ในหนังสือชื่อ urine as an Auto therapeutic Remedy ปี 1918 ในการศึกษานี้ 
นายแพทย์ Duncan ได้ท าการรักษาผู้ปุวย ด้วยการใช้ปัสสาวะบ าบัด ทั้งโดยวิธีกิน และวิธีฉีด โดยใช้ปัสสาวะ
ของผู้ปุวยเอง ผลการศึกษาพบว่า ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ในหลายๆโรค ทั้งโรคที่เขาท าการรักษาเอง เช่น โรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และ โรคต่อมลูกหมากอักเสบ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ของเพ่ือนแพทย์ท่าน
อ่ืนๆที่มีรายงานกรณีศึกษาอ่ืนๆ เช่น นายแพทย์ C.G.Moore ที่รักษาโรคเบาหวานในเด็ก 7 ขวบ หายด้วยการ
ดื่มน้ าปัสสาวะ หลังจากท่ีพยายามรักษามาทุกวิธีแล้วไม่ดีข้ึน และ นายแพทย์  Deachman ที่รักษาโรคติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะและโรคเรื้อรังอ่ืนๆ โดยการใช้ปัสสาวะบ าบัด โดยนายแพทย์ทุกท่าน ที่ท าการรักษาผู้ปุวยด้วย
วิธีนี้ ต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่า เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก มากกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่ตามปกติ และมี
ราคาถูก ซึ่งเป็นการค้นพบท่ีประเมินค่ามิได้ ( Martha M. Christy, 2000 : 76-79) 
 สอดคล้องกับบทความของ นพ.จอห์น  อาร์เฮอร์มาน  ศาสตราจารย์คลินิกแห่งมหาวิทยาลัยแพทย์
อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์  ที่นิวยอร์ก  เขียนบทความใน  Journal of Medicine (vol. 80, no.7. June 1980) 
กล่าวว่า “การดื่มน้ าปัสสาวะมีใช้กันทั่วโลกและยังจะแพร่หลายต่อไปอีกมาก  ปัสสาวะก็คือส่วนที่สกัดกลั่นมา
จากน้ าเลือด  ถ้าเราไม่ถือว่าเลือดเป็นของสกปรก  ปัสสาวะก็ไม่ควรถูกถือว่าเป็นของสกปรกด้วย  ปัสสาวะมี
สารหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เรารู้และยังไม่รู้  บางอย่างก็เป็นสารอาหาร  บางอย่างไม่ใช่แต่เป็นสารส าคัญ
ส าหรับกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย” (งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก. 2547 : 22)  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dr. Albert Sczent Georgyi นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เคยทดลองใช้
สาร methyl glyoxal ซึ่งพบในปัสสาวะรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง  และได้ผลเป็นที่น่าพอใจหลายราย (งานพัฒนา
วิชาการ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก. 2547 : 22)   
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายแพทย์ Joseph Eldur  ที่กล่าวว่าเซลมะเร็งจากปัสสาวะที่ดื่มเข้าไป  
จะให้สารที่เข้าไปในระบบน้ าเหลืองของล าไส้ แล้วอาจกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน  แล้วภูมิคุ้มกันจะเข้าไปใน
เลือดและต่อสู้กับ Cell มะเร็ง(http://www.shirleys wellness –café) 
 สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่ท าโดย  นพ.ธรรมาธิกรี  รัฐมหาราษฎร์  ประเทศอินเดีย  ได้ทดลองให้
ผู้ปุวยจ านวน  200  คนดื่มน้ าปัสสาวะของตนเอง  และติดตามผลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด   ได้ข้อสรุป
ส าคัญๆ ดังนี้คือ 
 1. เมื่อดื่มน้ าปัสสาวะ เซลล์ร่างกายจะสามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น และอัตราเผาผลาญใน
ร่างกายจะสูงขึ้น 
 2. การดื่มน้ าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในผู้ปุวยทุกราย  และ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขึ้นด้วย  เขาเชื่อว่าบทบาทสองประการนี้ส าคัญมาก  ช่วยให้เกิดการ
บ าบัดรักษาโรคและอาการเจ็บปุวยได้หลายกรณี  ด้วยกลไกของเอนไซม์  ฮอร์โมนและเกลือแร่  ทั้งช่วยให้ภูมิ
ต้านทานดีขึ้นอีกด้วย สารต่างๆ เหล่านี้แม้จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูง 
เมื่อดื่มเข้าไปจะซึมผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, 2546; 36-37) 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของนายแพทย์เรียวอิจิ  นากาโอะ เกิดปีพ.ศ. 2455 ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์  
ปีพ.ศ. 2475 เปิดโรงพยาบาลเรียวอิจิ ปี พ.ศ.  2489 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนากาโอะ  
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เป็นบุคคลส าคัญในการริเริ่มเผยแพร่สอนให้คนดื่มปัสสาวะในประเทศญี่ปุุน ผลงานก าลังเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลก  
ที่เป็นผลงานส าคัญอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชุบชีวิตของผู้ปุวยที่ก าลังตกอยู่ในความทุกข์และสิ้นหวัง  นายแพทย์ 
เรียวอิจิ นากาโอะ มีอายุ 81 ปี งานเผยแพร่การดื่มปัสสาวะเมืองไทยยังไม่ได้รับการต้อนรับและไม่ได้รับการ
สนับสนุนเท่าที่ควร ประสบการณ์การรักษาโรคด้วยการดื่มปัสสาวะเริ่มต้น พ.ศ. 2480-2487 นายแพทย์เรียวอิจิ
ไปเป็นหมอทหารประจ าการสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ ซึ่งการใช้ปัสสาวะรักษาโรคแต่ละครั้งมักเกิดจาก
ความจ าเป็นที่ไม่มีทางเลือกอ่ืน  เพราะขาดยาไม่มียารักษา ผลงานชิ้นแรกของนายแพทย์เรียวอิจิ ผู้ปุวยเป็นนิ่ว
ในไตทรมานมานานใช้ยาแก้ปวดอย่างแรงระงับก็ไม่หาย หลังจากดื่มปัสสาวะ (สัปดาห์ให้หลัง) นิ่วในไตของ
ผู้ปุวยก็หายเป็นปกติ ทหารเป็นไข้มาลาเรียดื่มปัสสาวะหายได้ ทหารดื่มน้ าปัสสาวะตัวเอง 3 วัน ไข้ที่สูงลดลง
แล้วหายเป็นปกต ิดื่มน้ าปัสสาวะสามารถรักษากามโรคได้  ผู้ปุวยเป็นกามโรคดื่มปัสสาวะของตัวเองและเฉลี่ย
ยาฉีดคนละ  1-2  cc.  ผู้ปุวยเป็นกามโรคหายปุวยอย่างรวดเร็ว ผู้ปุวยปวดหัวเป็นประจ าข้างเดียวหรือสองข้าง  
รักษามาตั้ง 10-20 ปี  ลองมาดื่มปัสสาวะสักเดือนสองเดือนหรือมากกว่าอาการปวดหัวจะค่อยๆ หายไป  ดื่ม
ปัสสาวะสามารถแก้โรคพุพองที่ท าให้เจ็บปวดหาย  ปี พ.ศ. 2530 นายแพทย์เรียวอิจิไปร่วมประชุมศิษย์เก่า 
ก่อนการประชุม  มีเพ่ือนหมอคนหนึ่งอายุ 80 ปี ปุวยเป็นโรคพุพอง (โรคงูสวัด) หน้าอกมีความปวดแสบปวด
ร้อนมาก นายแพทย์เรียวอิจิได้แนะน าให้ดื่มปัสสาวะหลังดื่มปัสสาวะตัวเองไป 1 แก้ว  วันรุ่งขึ้นความเจ็บปวด
ทรมานที่ก าลังเป็นอยู่ลดหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ  และได้ดื่มปัสสาวะติดต่อมาเป็นสัปดาห์  ความเจ็บปวดที่ข้อ
เท้าก็หายไปด้วย (งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก. 2547 : 28)    
              สอดคล้องกับงานเขียนกรณีศึกษาของ Martha M. Christy (ค.ศ. 2000) นักธรรมชาติบ าบัดชาว
อเมริกัน ที่ตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ Your Own Perfect Medicine พบว่ามีตัวอย่างกรณีศึกษามากมายที่หาย
จากโรคต่างๆ ด้วยการใช้ปัสสาวะบ าบัด จะขอยกตัวอย่างบางโรค เช่น โรคเอดส์ โดยผู้ปุวยชายติดเชื้อ HIV มี
ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (T4) เท่ากับ 210 มีต่อมน้ าเหลืองโต เหนื่อย อ่อนเพลียเล็กน้อย มีสิวขึ้นที่หลังอย่าง
รุนแรง เขาเริ่มต้นใช้ปัสสาวะบ าบัด หลังจากใช้ไปภายใน 48 ชั่วโมงแรก พบว่าต่อมน้ าเหลืองที่โตก็ยุบหายไป
หมด อาการอ่อนเพลียก็ดีขึ้นภายในไม่ก่ีวัน สิวที่หลังหายสนิทสิ้นเกลี้ยงใน 2 สัปดาห์ โดยการทาน้ าปัสสาวะที่
ผิวหนังวันละ 1 ครั้ง ทั้งท่ีก่อนหน้านี้เขารักษาด้วยยาปฏิชีวนะ tetracycline 500 mg. วันละ 4 ครั้ง กินมา 3 
สัปดาห์อาการดีข้ึนเพียงเล็กน้อย เมื่อเขาทดลองหยุดใช้ปัสสาวะบ าบัดไป 2 วัน พบว่าต่อมน้ าเหลืองกลับมาโต
ซ้ า อาการเหนื่อยล้าก็กลับคืนมา จากนั้นเขาจึงกลับมาใช้ปัสสาวะบ าบัดใหม่ อาการก็ดีขึ้นอีก อาการทั้งหมดที่
กล่าวมานี้เขาดีขึ้นโดยใช้ปัสสาวะอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้ยาอื่นร่วมด้วยเลย 
 ต่อมาเคสแพทย์หญิง V.P. เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ปุวยเป็นโรคมะเร็งที่คอ มีต่อมน้ าเหลืองที่คอโต
ร่วมด้วย หลังรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดและผ่าตัด อาการยังไม่หายขาด แพทย์ผู้รักษาวางแผนว่าจะผ่าตัดซ้ า 
จึงตัดสินใจเริ่มใช้น้ าปัสสาวะบ าบัด หลังจากใช้ไป 1 เดือน อาการต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดก็หายไป จึงไม่ต้องเข้า
รับการผ่าตัดอีก และตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรง ท างานได้เป็นปกติ 
  เคสต่อมา แผล Burn ผู้ปุวยหญิง ชื่อ B. กล่าวว่า “วันหนึ่งฉันก าลังรีบร้อนที่จะออกจากบ้าน เพ่ือ
เป็นการเช็คว่า เตารีดได้ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้ว ฉันจึงลองใช้มือแตะดู เพราะคิดว่ามันน่าจะเย็นแล้ว แต่ที่ไหน
ได้ มันร้อนและไหม้มืออย่างรุนแรง ฉันจ าได้ว่าได้เก็บปัสสาวะไว้ในขวดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ฉันจึงน ามาใช้
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รักษาแผล อาการปวดหายไปแทบจะทันที และต่อมาประมาณ 2 -3 ชั่วโมง มือของฉันก็เข้าสู่สภาพปกติ 
เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่มีแผลพอง ไม่มีแผลเป็น และไม่แดง” 
 อีกเคสหนึ่งเป็นเด็กขี้หงุดหงิด โดยยายเล่าว่า หลานของเขาต้องได้รับยาปฏิชีวนะอยู่เสมอ เพราะมี
ปัญหาติดเชื้อที่หู และมีโรคภูมิแพ้ ผิวหนังเป็นผื่นแดง และตกสะเก็ดตั้งแต่เธออายุได้ 2-4 ขวบ ตอนกลางคืน
มีอาการหายใจล าบาก นอนไม่ได้ ฉันได้เริ่มใช้น้ าปัสสาวะของหลานเองเพ่ือบ าบัดโรค โดยใช้ 3-5 หยดวันละ 
1 ครั้ง เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ หลานของฉันก็เปลี่ยนเป็นคนละคน จมูกไม่มีน้ ามูกแล้ว บุคลิกภาพของเธอ
เปลี่ยนไปจากเด็กขี้โมโห ขี้หงุดหงิด กลายเป็นเด็กที่ดูมีความสุข ไปโรงเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
กระฉับกระเฉง และสามารถนอนหลับสนิทได้โดยไม่มีอาการท่ีท าให้ต้องตื่นตอนกลางคืนอีกเลย 
 ต่อไปเคสซีสต์ถุงน้ าของเนื้อเยื่อไขมัน (Sebaceous Cysts) คุณ D. มีถุงน้ าของเนื้อเยื่อไขมันทั่ว
บริเวณใบหน้าและล าคอ เป็นมามากกว่า 1 ปี และพยายามที่จะไปพบแพทย์หลายท่าน กินยาและทายาหลาย
ขนานก็ยังไม่หาย เธอจึงตัดสินใจใช้ปัสสาวะบ าบัด หลังจากที่ทาน้ าปัสสาวะตรงบริเวณถุงน้ า ประมาณ 1 
สัปดาห์ ถุงน้ าก็แตกออก และของเหลวที่อยู่ข้างในก็ถูกระบายออกมา จากนั้นเริ่มมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ 
ประมาณ 3 สัปดาห์อาการต่างๆ ก็หายสิ้นเกลี้ยง กลับมาเป็นปกติ ในปัจจุบันนี้เธอก็ยังใช้น้ าปัสสาวะทาหน้า
ทุกวัน  
 ต่อไปโรคล าไส้อักเสบ คุณ M. บอกว่าเมื่อปีที่แล้ว ผมได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 3 ครั้ง 
ด้วยปัญหาล าไส้แปรปรวน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อที่ปอด ผมมีอาการ
เลือดออกทางทวารหนัก มีริดสีดวงทวารร่วมด้วย ในเวลานั้นเพ่ือนของผมคนหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกับการใช้ปัสสาวะ
บ าบัดมาตั้งแต่เด็ก โดยการใช้น้ าปัสสาวะสวนทวาร ผมจึงตัดสินใจใช้ตามค าบอกของเพ่ือน โดยท าการสวน
ทวารด้วยน้ าปัสสาวะวันละ 1 ครั้ง ผ่านไป 1 สัปดาห์เลือดที่ออกก็หยุดสนิท ขณะนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้ว  
ไม่มีเลือดออกอีกเลยแม้แต่หยดเดียว 
 เคสภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ ซึมเศร้าของคุณ D. ก็ใช้ปัสสาวะบ าบัด โดยคุณ D. กล่าวว่าผมทุกข์
ทรมานจากการทีม่ีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีผื่นแดงและมีแผลเรื้อรังที่ผิวหนัง เป็นไข้ต่ าๆ มาหลายสัปดาห์ รู้สึก
เหนื่อยและซึมเศร้า ผมไม่สามารถท างานได้ ท าให้มีปัญหาด้านการเงิน และหมดค่าใช้จ่ายไปกับการหาหมอ ใน
คืนหนึ่งผมรู้สึกหดหู่และซึมเศร้าอย่างรุนแรง แต่แล้วจิตผมก็แว้บไปถึงเรื่องปัสสาวะบ าบัด ทั้งๆ ที่ผมไม่เคยเชื่อ
เลย แต่ผมกอ็ยากทดลอง ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากใช้ปัสสาวะ ก าลังร่างกายก็ฟ้ืนคืนมาอย่างน้อย 60% และ
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการขับพิษของร่างกาย ผมมีอาการผื่นแดงและไข้สูงอยู่หลายวัน ท าให้ผมได้ตระหนัก
ว่า ที่ผ่านมาร่างกายของผมพยายามที่จะขับสารพิษออกมาทางผิวหนัง (นี่เป็นเหตุผลว่าท าไมผมจึงเป็นโรค
ผิวหนังเรื้อรังมายาวนาน โดยผมกดอาการไว้ด้วยยามาตลอด) ผมยังคงใช้ปัสสาวะบ าบัดต่อไป ทุกวันนี้ผม
สามารถกลับมาท างานได้แล้ว และอาการหดหู่ซึมเศร้าก็หายไป ผมได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วครับ 
 ในโรคเบาหวาน คุณ D. เป็นโรคนี้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น หลังจากดื่มน้ าปัสสาวะ 1 เดือน ก็พบว่า
สามารถลดการฉีดอินซูลินโดสก่อนนอนได้ และ 1 เดือนต่อมาก็สามารถหยุดการใช้อินซูลินได้ทั้งหมด 
นอกจากนี้เธอได้ใช้น้ าปัสสาวะทาผิวด้วย พบว่า เส้นเลือดขอดที่เป็นอยู่ก็หายไป เธอรู้สึกดี มากๆ และไม่พบ
ปัญหาใดๆ เลยในขณะที่ใช้ปัสสาวะบ าบัด   
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 ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบบีนั้น คุณ R.W. และคุณ R.T. ได้เขียนจดหมายถึงคุณ Martha Christy ว่า 
“เราสองคนเป็นนักธรรมชาติบ าบัดชาวสวิสเซอร์แลนด์ เราได้รับหนังสือที่น่าสนใจมากของคุณ คือ หนังสือ 
Your Own Perfect Medicine เรารู้สึกประทับใจในทฤษฎีการรักษาตามแบบธรรมชาติของคุณ ปัสสาวะ
บ าบัดไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับพวกเรา และเพ่ือทดสอบทฤษฎีนี้ เราได้ท าการวิจัยเชิงทดลองในผู้ปุวยที่ติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี และประสบความส าเร็จในการรักษาอย่างยอดเยี่ยม” 
 ในขณะที่ คุณ N. เป็นโรคปอด มีอาการที่ไซนัส ที่ปอด และหายใจติดขัด เขาได้ใช้ปัสสาวะบ าบัดทั้ง
ภายในและภายนอกประมาณ 2 สัปดาห์ อาการคัดจมูกก็หายไป และหายใจสะดวกขึ้น 
 และแม้ในผู้ปุวยสารพัดโรค อย่างเคสของคุณ A.R. ก็บ าบัดด้วยน้ าปัสสาวะได้ผล คุณ A.R.กล่าวว่า ฉัน
รู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามาหลายปีแล้ว ตั้งแต่อายุ 40 กว่าจนถึงอายุ 50 กว่า โดยมีอาการผมร่วง 
(Alopecia Areata) เป็นข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) เป็นโรคหนังแข็ง (Systemic 
Scleroderma) โรค Raynaud’s Disease (เลือดไปเลี้ยงปลายนิ้วไม่สะดวก) และติดเชื้อไวรัส Epstein-
Barr ขณะที่มอีาการผมร่วง ฉันมีจุดที่ศีรษะล้าน 3-4 จุด แพทย์ได้ท าการฉีดยาสเตียรอยด์ก็ไม่ดีขึ้น ในที่สุดผม
ก็ร่วงจนล้านหมดทั้งศีรษะ รวมทั้งขนตา ขนจมูก ขนแขน และขนขาก็ร่วง มันแย่มากๆ โรค Raynaud’s ท าให้
นิ้วของฉันเย็นเหมือนน้ าแข็ง ฉันร้องไห้และวิ่งไปแช่น้ าร้อน แต่แล้วอาการก็กลับมาอีก ฉันรู้สึกหดหู่และ 
ไม่ต้องการจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป จากนั้นฉันได้พบหนังสือ Your Own Perfect Medicine และฉันก็ได้ทดลอง 
ฉันเริ่มต้นใช้ปัสสาวะที่ 1 หยดต่อวัน และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 6 หยดต่อวัน ฉันสังเกตได้ว่านิ้วของฉันไม่เจ็บ
เหมือนที่เคยเป็น ฉันเริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายน 1994 จนถึงเดือนพฤษภาคม 1995 ต่อมาฉันเพ่ิมขึ้นเป็นดื่มวัน
ละ 8 หยด ฉันเริ่มเห็นผมขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1995 ฉันจึงไม่ต้องใส่วิกอีก และขนตาก็เริ่มขึ้นด้วย ในเดือน
กรกฎาคม 1995 ผมก็ขึ้นทั่วศีรษะ ขนตา ขนจมูก ขนแขน ขนขาก็ขึ้นเต็ม ในเดือนกันยายน 1995 ฉันดื่มวัน
ละ 20 หยด และในปัจจุบันนี้ผมของฉันขึ้นสวยงาม หนากว่าแต่ก่อน ผิวก็อ่อนนุ่ม อาการของโรค Raynaud’s 
ก็หายไป อาการอ่อนเพลียเรื้อรังและข้ออักเสบก็หายไป ฉันไปตรวจร่างกายในวันที่ 14 สิงหาคม 1995 ทุก
อย่างในร่างกายโอเคทั้งหมด ปัสสาวะบ าบัดคือค าตอบ ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้ากับความมหัศจรรย์นี้ ฉัน
ต้องการจะปุาวประกาศออกไปให้ก้องโลก  
 ต่อมาเป็นโรคหนังแข็ง คุณ B.W. เขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณจริงๆ ส าหรับวิธีการอันสุดแสนจะ
ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดโรคเรื้อรังได้หลายโรค หลังจากที่ผมใช้ปัสสาวะบ าบัดอาการของผม
ก็ดีขึ้นอย่างมากมาย โรคที่ผมเป็นคือ หนังแข็ง (Chronic Progressive Multiple Sclerosis) ขณะนี้อาการที่
เป็นหายสิ้นเกลี้ยง และไม่มีก าแพงแห่งการไม่ยอมรับเหมือนเมื่อก่อน  
 นอกจากนั้นในโรคต่อมลูกหมากที่คุณ J.S. เป็น เขาได้เล่าว่า ผมมีอาการปวดท้องน้อยและปัสสาวะ
ล าบากในวัยเพียง 30 ต้นๆ และเมื่ออายุย่างเข้า 40 อาการก็เป็นหนักขึ้น ผมไปพบแพทย์ได้รับยาปฏิชีวนะ
และยาแก้ปวด ซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่ดีขึ้น แต่มันกลับท าให้อาการแย่ลง คุณหมอบอกผมว่า ผมมีปัญหาที่ต่อม
ลูกหมาก ผมได้รับค าบอกเล่าเกี่ยวกับปัสสาวะบ าบัดจากเพ่ือน ผมเริ่มทดลองดื่มครั้งละ 2-3 หยดวันละ 2 ครั้ง 
และสังเกตได้ว่าความปวดในขณะปัสสาวะลดลงแทบจะในทันที และจากนั้นผมจึงท าการอดอาหารร่วมด้วย
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เป็นเวลา 3 วัน หลังการอดอาหารอาการต่างๆ ก็หายไปหมดสิ้นเกลี้ยง ขณะนี้ผ่านมา 1 ปีกว่าๆ แล้วผมไม่มี
อาการใดๆ ที่เคยเป็นอีกเลย 
 ในผู้ป่วยฉายรังสี คุณ S.G. บอกว่า ฉันได้รับการฉายแสงบริเวณเหนือคิ้วด้านขวา ฉันรักษาผมและคิ้ว
ของฉันด้วยการหยดปัสสาวะบนผมและค้ิวในเวลากลางคืน ทาถูนวดและห่อด้วยผ้าขนหนู มันได้ผลดี สามารถ
ปกปูองผมและค้ิวของฉันไว้ได้ 
 ส่วนการเอาชีวิตรอดด้วยน้ าปัสสาวะ ของคุณ M.L. เขาเป็นทหารของกองทัพอังกฤษ ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปฏิบัติงานในทะเลทรายซาฮาร่า ขณะที่มีการต่อสู้กันตอนกลางคืน เขามีแผลจากการ
โดนลูกปืนแฉลบ และยังได้พลัดหลงไปจากเพ่ือน เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เขาพบว่าตัวเองอยู่คนเดียว ที่
ใบหน้าและศีรษะด้านหนึ่งของเขาชุ่มไปด้วยเลือด น้ าในขวดของเขาก็ก าลังจะหมด ความคิดแวบแรกของเขา
คือ เขาคงจะต้องตายเพราะไม่มีน้ าดื่ม แต่แล้วเขาก็ฉุกคิดได้ว่า เขาเคยได้รับการสอนในการฝึกขั้นพ้ืนฐานว่า 
ให้ดื่มน้ าปัสสาวะ มันจะช่วยชุบชีวิตได้ในยามฉุกเฉินและขาดแคลนน้ า เขาจึงได้ทดลอง เขาเก็บน้ าที่เหลือเพียง
น้อยนดิในขวดนั้นไว้ และเขาได้ดื่มปัสสาวะของตัวเองแทน โดยดื่มไป 2 ใน 3 ส่วน และอีก 1 ใน 3 ที่เหลือเขา
ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบและทาตามผิวแล้วโพกที่ศีรษะ  จากนั้นเมื่อกองทหารกลับมาเพ่ือตามหาตัวเขา พวกเขา
คาดหวังว่าจะพบผมเป็นศพหรือถูกย่าง แต่เขากลับพบคนที่ร่ าเริงและแข็งแรงพร้อมที่จะออกรบไปกับกอง
ทหารไดภ้ายใน 3 วัน 
 ในสงครามครั้งต่อมาคุณทหาร M.L. ได้ถูกส่งไปยังประเทศในตะวันออกไกล เขาติดเชื้อมาลาเรีย และ
สามารถรักษาตัวเองให้หายจากโรคได้ภายใน 3 วันด้วยการใช้ปัสสาวะบ าบัด โดยดื่มน้ าปัสสาวะร่วมกับการอด
อาหาร และโรคมาลาเรียหายโดยไม่มีอาการกลับก าเริบอีก ทุกวันนี้เขายังคงดื่มน้ าปัสสาวะทุกวันเป็นเวลา 35 
ปีแล้ว ปัจจุบันคุณ M.L. อายุ 59 ปี ร่างกายสมส่วน มีกล้ามเนื้อ ไม่มีไขมันส่วนเกิน แข็งแรงและสุขภาพดีมาก 
 ในขณะที่กามโรค คุณ S. เล่าว่าเมื่อ 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมา ผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองใน 
และโรคเริม หลังจากกินยาอาการก็ดีขึ้น แต่เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์โรคเริมก็กลับมาเป็นอีก อาการก็แย่ลง ผม
บ าบัดอาการด้วยการดื่มน้ าปัสสาวะ ภายใน 2-3 วัน อาการทุกอย่างก็หายสิ้นเกลี้ยง และสิ่งที่ท าให้ผม
ประหลาดใจมากคือ ปัญหาโรคหนอนพยาธิที่ท าให้ผมทุกข์ทรมานอยู่บ่อยครั้งนั้น ผมก็พบว่ามันหายไปด้วย
โดยไม่ได้ตั้งใจ 
 ไม่น่าเชื่อเลยว่า น้ าปัสสาวะบ าบัดสามารถใช้ลดน้ าหนักได้ คุณ B. บอกว่า ฉันหนัก 198 ปอนด์ 
(ประมาณ 90 กิโลกรัม) เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นไมเกรนเรื้อรังและรุนแรง และติดเชื้อราที่เท้า ฉันได้
พยายามทุกวิถทีางท่ีจะรักษาโรคดังกล่าว แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับปัสสาวะบ าบัด จึงทดลองใช้ 
โดยใช้ทาภายนอกบริเวณเท้า ซึ่งฉันได้รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อรามาหลายชนิดแล้วก็ไม่เป็นผล ฉันแช่เท้าในน้ า
ปัสสาวะวันละ 3 ครั้ง  5 วันต่อมา เชื้อราที่เท้าก็หายไป สามีของฉันบอกว่า มันมหัศจรรย์มาก ดังนั้นเราทั้ง 2 
คน จึงเริ่มดื่มน้ าปัสสาวะในวันต่อมา และมันยิ่งมหัศจรรย์มากที่น้ าหนักของฉันลดลงอย่างรวดเร็ว ในเวลา 4 
เดือนครึ่ง น้ าหนักของฉันลดลงเหลือ 130 ปอนด์ (ประมาณ 59 กิโลกรัม) อาการข้ออักเสบหายไป อาการปวด
ศีรษะก็หายไป ฉันรู้สึกเหมือนฉันอายุ 20 ปี 
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 โรคไอกรน ของคุณ J.R. เขากล่าวว่า ตอนที่ผมอายุ 5-6 ขวบ ผมเป็นโรคไอกรน หมอบอกแม่ของผม
ว่าให้รักษาด้วยปัสสาวะ  หลังใช้ปัสสาวะ 2-3 วันต่อมาอาการไอของผมดีขึ้น และในเวลาเดียวกันโรค
หนอนพยาธิของผมก็หายไปจากชีวิตผมด้วย 
 และความมหัศจรรย์ในการรักษาแผลของคุณ K. เขากล่าวว่า หินก้อนใหญ่ตกจากที่สูง 4 ฟุต ลงมาที่
เทา้ซ้ายของผม ผมไม่ได้ใส่รองเท้าที่รัดกุม ท าให้หินเฉือนเล็บและเนื้อของนิ้วกลางเท้าซ้ายออกไป ขณะนั้นผม
อยู่ในต่างประเทศ ผมไม่สามารถที่จะหาสถานพยาบาลได้ และผมก็มีความกังวลว่ามันจะติดเชื้อ ผมทาครีมยา
ปฏิชีวนะท่ีมีอยู่ก็ไม่เป็นผลใดๆ หลังจากนั้น 2-3 วันที่นิ้วเท้าก็เป็นก้อนสีด าๆ แดงๆ ต่อมาผมพบผู้หญิงคนหนึ่ง 
เธอบอกผมว่าให้พันเท้าด้วยผ้าชุบน้ าปัสสาวะ ผมก็ท าตามนั้น แล้วผมก็ต้องประหลาดใจ เนื้อเยื่อของผมเริ่ม
สมานอย่างรวดเร็ว ผิวเป็นสีชมพู เศษเนื้อตายก็หลุดออก ในเวลา 2 วันเท้าก็ดูเป็นปกติ ผมหยดปัสสาวะบนผ้า
ให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ปัสสาวะเก่าที่เก็บใส่ขวดไว้ ทุกวันนี้ผมรู้สึกคุ้นเคยกับการดื่มปัสสาวะ และได้
แบ่งปันประสบการณ์นี้ให้ผู้อื่นทุกๆ วัน 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  โอ. ดาวีย์ส นักวิจัยที่เบิร์กเลย์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  
ทีเ่ขียนเรื่อง “Youthful Uric acid” ในนิตยสาร Omni ตุลาคม 1982    เขากล่าวว่า กรดยูริกเป็นทั้งสารต้าน
ความชรา และสารต้านมะเร็ง ยูริกมีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  ซึ่งเป็นสารสร้างความเสื่อมของร่างกาย     
ซึ่งเรารับเข้าไปจากอาหาร น้ า อากาศ สารอนุมูลอิสระก่อให้เกิดโรคเสื่อมของร่างกายหรือมะเร็ง ยูริกเป็นสาร
ธรรมชาติที่ช่วยคนและสัตว์ให้มีอายุยืนยาว” (บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล, 2546 : 24-25) 
             สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาว Australia 2 คน ที่พบว่า เมื่อดื่มปัสสาวะจะท าให้
มีสมาธิจิตใจสดชื่น อารมณ์ดีข้ึน แจ่มใสเพราะในปัสสาวะมีฮอร์โมน ชื่อ Melatonin ซึ่งพบในปัสสาวะตอนเช้า 

    สอดคล้องกับงานเขียนของ John W. Armstrong นักธรรมชาติบ าบัดชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้หนึ่ง
ที่สนับสนุนการใช้ปัสสาวะบ าบัด  เขาเขียนหนังสือชื่อ The  Water of Life : A Treatise On urine 
Therapy  หรือน้ าแห่งชีวิต  ในหนังสือนี้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้ปุวยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง  
เบาหวาน  วัณโรค  โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  ปัญหาที่กระเพาะปัสสาวะ  มาลาเรีย  ไข้  แผลต่างๆ  แผลไฟลวก  
โรคเกี่ยวกับหลอดลม  และโรคอ่ืนๆ อีกมากมาย  ซึ่งรักษาให้หายได้ด้วยการอดอาหารหลังดื่มปัสสาวะ  
ระหว่างการอดอาหารนั้น  การดื่มปัสสาวะจะช่วยเสริมสร้างและปรับสภาพอวัยวะที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งล าไส้  
ปัสสาวะบ าบัดใช้รักษาทุกโรคด้วยวิธีการอย่างเดียวกันหมด(สุวิชญ์  ปรัชญาปารมิตา, 2541: 179-182) 

       สอดคล้องกับค ากล่าวของ Dr. B.V. Khare  แพทย์แผนปัจจุบัน ที่กล่าวว่า  แพทย์ผ่าตัดชาวอิตาลี  
Stanistau  R. Burzynski  ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แยก  anti-neoplastin  จากปัสสาวะ  
และแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง  สารอ่ืนที่พบมากในปัสสาวะ  เรียกว่า  dehydro 
epiandro sterone (DHEA)  เป็นฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับ  Testosterone   ตามที่แสดงในงานวิจัย  มี
คุณสมบัติในการต้านมะเร็ง  ต้านการอ้วน  และต้านชรา  และพบว่า ยูเรีย  เมื่อกินเข้าไป  จะเปลี่ยนเป็น
กรดอะมิโนที่ส าคัญ  (Essential  Amino  Acids) [Wonders  of Urine  therapy.htm] 
                     สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ Manucher Javid (M.D.) ศัลยแพทย์
ระบบประสาทและสมอง จาก University of Wisconsin Medical School.ในงานประชุมวิชาการ 
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symposium on head and neck surgery held in 1957 เขาได้รายงานผลการศึกษาของเขาที่ใช้
สารละลายยูเรียฉีดทางเส้นเลือดเพ่ือลดอาการสมองบวม ซึ่งได้ผลดีและช่วยรักษาชีวิตผู้ปุวยได้เป็นจ านวนมาก    

(http://www.healingcancernaturally.com/urine-therapy-books.html) 
          สอดคล้องกับงานเขียนของ Dr.Beatrice Bartnett นักธรรมชาติบ าบัดและหมอไคโรแพรคติคผู้

ร่วมสร้างสถาบัน  Water  of Life in Florida ผู้แต่งหนังสือ  Urine  Therapy : It may save your life เขา
กล่าวว่า มีการยืนยันโดยประชาคมโรคเอดส์  [PWA (People with AIDS)]  ที่กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่ง, 
T – Cell  เพ่ิมจาก  285  เป็น  489  ภายใน  4 เดือน  โดยใช้ปัสสาวะบ าบัดอย่างเดียว  และในหนังสือเล่ม
อ่ืนของเขาได้กล่าวถึงผลส าเร็จของปัสสาวะบ าบัดในการต่อสู้กับ KS ( Karposi’s sarcoma ) , พยาธิใน
ร่างกาย , Ebstein – Barr , Herpes , diarrhea  และ  Collitis  นักวิจัยหลายคนเชื่อว่า  ปัสสาวะบ าบัดดี
ส าหรับผู้ปุวยโรค  AIDS   และไวรัสฉกฉวยโอกาสของมันเนื่องจากปัสสาวะของผู้ปุวยโรคเอดส์แต่ละคน  ไม่
เพียงแต่จะมีสารต้านมะเร็ง  ได้แก่  DHEA, retine, antienoplastons, uric  acid, H-11 extract, HUD 
(human Urine Derivative) แต่ยังมี  antibodies ต่อ HIV-1  ความจริงนี้ค้นพบในปี  1988  โดย  Dr.Alvin 
Friedman-Kien  ที่ The New York University  Medical School. (กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข.) 

         สอดคล้องกับนักวิจัยญี่ปุุน  Dr.shigeyuri Arai  จาก Hayashibava PriochemiCal Laboratories 
ใน Okayama อ้างถึงความส าเร็จ  73%  ในผู้ปุวยมะเร็ง  ปัจจุบันมีประชากรมากกว่า  200,000  คนในญี่ปุุน
ที่กลั้วคอหรือดื่มปัสสาวะทุกวันและการบ าบัดนี้ได้ถูกส่งเสริมโดย  Japan’s Miracle  Cup of life Institute 
(กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.) 
            สอดคล้องกับรายงาน จากนิตยสาร สารอโศก  ฉบับที่  169-241  พ.ศ.  2537-2544  มีผู้ดื่ม
ปัสสาวะ  29 ราย  และจากฉบับที่  244 -255  ม.ค. – ธ.ค. 2545  มีผู้ดื่มปัสสาวะ  20  ราย  รวมเป็น  49  
ราย  โดยไม่ได้ระบุอายุของผู้ดื่มและเป็นการให้ข้อมูลโดยตัวผู้ปุวยเอง  ในจ านวนนี้เป็นชาย  23  คน  หญิง  
11  คน  ที่เหลือไม่ระบุเพศ  วิธีในการใช้ปัสสาวะเป็นดังนี้ คือ 
  ดื่ม     41  คน 
 ทา     3 คน 
 ดื่มและทา    1 คน 
 หยอดตา    2 คน 
 หยอดหู     1  คน 
 ด่ืมและสูดเข้าโพรงจมูก  1 คน 
 จากผู้ดื่มปัสสาวะ  49  คน    
 
 ผู้หายจากโรคที่เป็นอยู่   41 คน 
 ผู้ไม่หายจากโรคท่ีเป็นอยู่    1         คน (ผู้ปุวย HIV+ve แต่อาการปวดหัวหายเมื่อดื่ม
ปัสสาวะ 3 วัน) 

http://www.healingcancernaturally.com/urine-therapy-books.html
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 อาการไม่ชัดเจนว่าดีขึ้นหรือไม่ 2 คน ประกอบด้วย 
 ผู้ปุวยริดสีดวงทวาร  1  ราย  ไม่เจ็บปวดแต่คล าดูยังไม่หาย 
 ผู้ปุวยเอดส์ อยู่อย่างสุขสบาย  10  กว่าปีแล้ว 
 หายบางโรคและไม่หายบางโรค 
 
 ผู้ปุวยรายหนึ่งเป็นมะเร็งตับลามมาช่องท้อง  ผ่าตัดแล้ว ดื่มปัสสาวะมา 3 ปี ปัจจุบันสภาพร่างกายอยู่
ในระดับน่าพอใจ  แม้ยังเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่ทรุดลงไป  นอกจากนี้ยังเป็นไซนัสอักเสบ  รักษาโดยสูดพ่นน้ า
ปัสสาวะเข้าโพรงจมูก  อาการไซนัสอักเสบดีขึ้นในกลุ่มผู้หายจากโรคที่เป็นอยู่  41  คน  โรคที่รักษาหายที่พบ
บ่อยคือ ภูมิแพ้หรือแพ้อากาศ  9  คน  ปวดตามร่างกาย  7  คน , ไข้หวัด 4 คน ,อาการท้องผูก 4 คน 
นอกจากนี้มี  4  คน กล่าวว่า  การดื่มปัสสาวะเป็นการปูองกันไม่ให้เขาเป็นหวัด ,  ตากุ้งยิง ,  เริม , งูสวัด , 
ลมพิษ, ปวดหลัง , ปวดประจ าเดือน และเบาหวานด้วย 
          โรคอ่ืน ๆ ที่รักษาหายในกลุ่มนี้ได้แก่  ก้อนเลือดแดงในตาขาว , คัน , ไอเป็นเลือด , นอนไม่หลับ , กิน
ไม่ได้ , อ่อนเพลีย , เครียด , ง่วงซึม , ริดสีดวงจมูก , เบาหวาน , คัน , เจ็บตา , แผลสด แผลหนองจากมีดบาด, 
แผลไฟไหม้ , แผลน้ าร้อนลวก, ล าไส้ใหญ่อักเสบ , โรคผิวหนัง , โรคผิวหนังเปื่อย , โรคชัก , ตาแดง , ปวด
ศรีษะ , หูอื้อ 

     สอดคล้องกับบทความของ Bob Silverstein, N.U.T (นักธรรมชาติ-ปัสสาวะบ าบัด) ที่กล่าวว่า น้ า
ปัสสาวะ คือน้ าทิพย์ จากพระเจ้า ซึ่งมีคุณภาพเหนือธรรมชาติ  การรักษาที่เรียกว่า “ปัสสาวะบ าบัด” หรือ 
“การกระตุ้นภูมิคุ้มกันตนเอง (Auto- immune therapy)” หรือ “การแพทย์ภายในตนเอง (Intrinsic 
medicine)” หรือ U.T. (Urine Therapy) และรู้จักกันในประเทศอินเดียในชื่อว่า Amaroli (การปฏิบัติด้วย
ตนเอง) และ  Shivambu (น้ าปัสสาวะ น้ าจากพระศิวะ) เป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอย่างแพร่หลาย มีการบันทึกที่
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มันมีพลังที่จะท าให้หายปุวยได้หลากหลายโรคอย่างมหัศจรรย์ โดยไม่มีผลข้างเคียงที่
เป็นอันตรายใดๆ  น้ าปัสสาวะคือน้ าทิพย์จากพระเจ้า ที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ทั้งหมดนี้เหมือนในคัมภีร์ไบเบิล 
ที่กล่าวว่า “ชีวิตหรือพลังชีวิต อยู่ในเลือดของเราเอง” และน้ าปัสสาวะก็มาจากเลือด มันจึงบรรจุแน่นไปด้วย
พลังชีวิต น้ าปัสสาวะสดใหม่และอุ่น เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย มันคืออาหารที่มีพลังชีวิต เป็นเครื่องดื่มที่อุดม
ไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งมีคุณสมบัติในการท าความสะอาดร่างกาย และเป็นยารักษาโรคได้อย่างดี น้ าปัสสาวะ คือยา
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา และยาต้านเชื้อไวรัส มันเคยถูกใช้ในผู้ปุวยโรคเอดส์ (มีวัคซีนของโรคเอดส์อยู่
ในน้ าปัสสาวะของผู้ปุวยเอดส์) โรคมะเร็ง อาการเหนื่อยล้า ซีด โรคทางเดินปัสสาวะทุกชนิด น้ าหนักลด 
ไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่ เชื้อราในช่องคลอด เบาหวาน ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ดีซ่าน และอ่ืนๆ มันได้รับ
การพิสูจน์ยืนยันทางการแพทย์ ว่าสามารถต้านเชื้อโปลิโอ เชื้อพิษสุนัขบ้า และเชื้อวัณโรค ในลิสต์ข้างล่างนี้ 
คือโรคที่น้ าปัสสาวะมีประสิทธิภาพในการรักษามาเป็นเวลายาวนาน และประมาณ 175 โรคที่เป็นที่รู้จักแล้ว 
และมีการกล่าวถึงแล้ว ว่าตอบสนองต่อการรักษาชนิดนี้ ดูรายละเอียดข้างล่าง ลิสต์บางส่วนอยู่ที่ส่วนท้ายของ
รายงานนี้ น้ าปัสสาวะบ าบัด คือการรักษาที่ครอบจักรวาลจริงๆ (Bob Silverstein, http://www.shirleys-
wellness-cafe.com/UT/Urine) 

http://www.shirleys-wellness-cafe.com/UT/Urine
http://www.shirleys-wellness-cafe.com/UT/Urine
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ความคิดเห็นของคณะผู้วิจัย 
        จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ร่วมกับการประมวลผลจากงานวิจัยจากทั่วโลก  เพียงพอที่จะสรุปได้ว่า 
น้ าปัสสาวะมีประโยชน์ในการน ามาใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพ โดยสรุปประโยชน์ได้ 2 ประเด็นหลักๆ คือ       
 1. ช่วยบ าบัดโรคและอาการต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย 
 2. ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. การวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากผู้ที่มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ซึ่งเป็นการแพทย์ที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งด้านอาหารการกิน การใช้ชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ธรรมะในการ
ปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณให้ผาสุก จึงอาจเป็นไปได้ที่จะมีผลให้การใช้น้ าปัสสาวะบ าบัดอาการต่างๆ ได้ผลไป
ในทางท่ีด ีคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้น้ าปัสสาวะในการบ าบัดอาการหรือโรคต่างๆ ควร
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณร่วมด้วย เพ่ือให้การดูแลสุขภาพได้ผล
สมบูรณ์มากขึ้น (สุขภาพ ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก คือ สภาวะอันสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ 
สังคม และ จิตวิญญาณ มิได้หมายถึงเพียงแค่ร่างกายไม่เป็นโรคเท่านั้น) 

2. นักวิจัยที่สนใจท าการศึกษาในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับน้ าปัสสาวะ สามารถน าองค์ความรู้นี้ไปใช้
อ้างอิงได้ 

3. ควรมีการเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป 
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