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ปัสสาวะบ าบัด 
 
ค าจ ากัดความ 

  ปัสสาวะบ าบัด (Urine Therapy) คือ การใช้ปัสสาวะของตัวเองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค 
โดยไม่ใช้ยาและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประวัติ / ที่มา 
  ต าราไทยโบราณหลายเล่มกล่าวถึงการใช้ปัสสาวะรักษาโรค พระไตรปิฎก เล่ม ๔ พระพุทธานุ 
ญาตให้บอกนิสสัย ๔ ข้อ [๑๔๓] ...พึงบอกนิสสัย ๔ ว่าดังนี้: ...บรรพชาอาศัยมูตรเน่า(ปัสสาวะ)เป็นยา 
เธอพึงท าอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้อ [๒๘๑] ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย ปัจจัย น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๔ อย่างนี้ ...บรรดาเภสัช มูตรเน่า(ปัสสาวะ) น้อยหาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ... พระไตรปิฎกเล่ม ๕ พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง ข้อ [๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล 
ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง คือ คูถ มูตร(ปัสสาวะ) เถ้า ดิน.. 
เมื่อพันปีก่อนคริสต์ศักราช ในคัมภีร์พระเวทย์ของฮินดู ถือว่าน้ าปัสสาวะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ดื่มแล้วจะเป็น
น้ าอมฤต ในต าราการแพทย์จีน เขียนขึ้นช่วง พ.ศ.586-754 อ้างว่าปัสสาวะเป็นตัวละลายยาสมุนไพร ช่วย
ท าให้สมุนไพรมีสรรพคุณดียิ่งขึ้นพ.ศ.600 ปรินุส นักปราชญ์ชาวโรมัน แต่งต าราว่าด้วยปัสสาวะเป็นยา
รักษาพิษต่างๆ และใช้ประโยชน์ในการฟอกหนัง ย้อมสีผ้า พ.ศ.1782-1832 ญี่ปุ่นยุคอิมเป็ง ดื่มน้ า
ปัสสาวะในการรักษาโรค 

หลักการท างาน แนวคิด ทฤษฎีศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ปกติปัสสาวะเป็นกรดอ่อนๆ จะมีสีเหลืองอ่อนๆ ไปจนถึงขาวใส  ถ้าปริมาณปัสสาวะน้อย  

ปัสสาวะก็จะข้นและมีสารในนั้นมากกว่าปัสสาวะใส ขึ้นกับอาหารที่รับประทานและสุขภาพของคนนั้น    
มีกลิ่นเหมือนแอมโมเนีย อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ท าให้มีกลิ่นได้ ปัสสาวะของคนทั่วไปจะมีรสเค็มๆ  
ถ้าปัสสาวะเข้มมากอาจมีรสขมนิดๆ ซึ่งสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปยังมีผลต่อสีและรสของปัสสาวะด้วย   
ในคนที่รับประทานอาหารพืชผัก(ไม่มีเนื้อสัตว์)และปรุงรสไม่จัด ปัสสาวะจะมีรสจืดเหมือนน้ าหรือกลิ่น
เหมือนชา ในคนที่เป็นโรคดีซ่านปัสสาวะจะมีสีเหลืองขมิ้นกระทั่งเป็นสีน้ าตาล  คนที่เป็นโรคไตหรือ
ทางเดินปัสสาวะก็อาจขุ่นหรือเป็นสีแดงถ้ามีเม็ดเลือดแดงออกมากับปัสสาวะด้วย  จากการวิจัยของ ดร.
ฟารอน นักชีวเคมี พบสารต่างๆ ในปัสสาวะ 95% เป็นน้ า 2.5% เป็น urea และ 2.5% เป็นสารอ่ืนๆ 
(เป็นส่วนผสมของเกลือแร่ เกลือ ฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกัน )  ซึ่งแยกตามส่วนประกอบ ในน้ า
ปัสสาวะ 100 cc. มี  
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Urea nitrogen 682 ม.ก. 
Urea 1,459 ม.ก. 
Creatinine nitrogen 36 ม.ก. 
Creatinine 97.20 ม.ก. 
Uric acid nitrogen 12.30 ม.ก. 
Uric acid 36.90 ม.ก. 
Amino nitrogen 9.70 ม.ก. 
Ammonia nitrogen 57 ม.ก. 
Sodium 212 ม.ก. 
Potassium 137 ม.ก. 
Calcium 19.50 ม.ก. 
Magnesium 11.30 ม.ก. 
Chloride 314 ม.ก. 
Total sulphate 91 ม.ก. 
Inorganic sulphate 83 ม.ก. 
Inorganic phosphate127 ม.ก. 
 

  ที่น่าสนใจในปัสสาวะมีสารอ่ืนๆ ได้แก่ เอนไซม์: Amylase (diastase), Lactic 
dehydrogenase (LDH), Leucine amino-peptidase (LAP) และ Urokinase (ใช้ละลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตันเฉียบพลัน) ฮอร์โมน: Catecholamines, 17–Catecholamine, Hydroxy–
steroids, Erythropoietin, Adenylate cyclase, Prostaglandins, Growth hormones, ฮอร์โมน
เพศ, อินซูลิน ฯลฯ  
ข้อบ่งใช้  /  เป็นประโยชน์ต่ออาการใด 

   ด้านประสิทธิผล (Efficacy) โรคที่ได้ผลดีจากปัสสาวะบ าบัด 

- โรคหอบหืดและภูมิแพ้ 
- ท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ 
- พวกบิดเรื้อรังจากเชื้ออมีบา 
- โรคมะเร็งบางรายขึ้นกับระยะของโรค 
- โรคทั่วไป เช่นโรคผิวหนัง, โรคหวัด, ไอเรื้อรัง, หลอดลมอักเสบ, ไข้จากเชื้อไวรัส และแเบคทเีรีย 

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม 

 ด้านความปลอดภัย (Safety) นักวิจัยเชื่อว่าปัสสาวะโดยธรรมชาติเป็นน  าสะอาดปราศจาก
เชื อ และมีสารประกอบพิเศษมากมายที่มีประโยชน์ทางการแพทย์  ไม่เคยมีรายงานว่าคนดื่มน  า
ปัสสาวะแล้วตาย และการดื่มน  าปัสสาวะไม่มีผลข้างเคียง 
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วิธีการบ าบัดรักษา 
ดร.อัสเบิร์ต เซนต์ กีออร์ก ีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทดลองใช้สาร methyl gloxal ซึ่งพบใน 

ปั ส ส า ว ะ รั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ม ะ เ ร็ ง แ ล ะ ไ ด้ ผ ล เ ป็ น ที่ น่ า พ อ ใ จ ใ น ห ล า ย ร า ย ส า ร ต่ า ง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
เหล่านี้แม้จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูง  เมื่อดื่มเข้าไปจะซึมผ่านเยื่อบุ
กระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย  

 วิธีการใช้ปัสสาวะบ าบัด มี 2 แบบ คือ 

 1. แบบใช้ภายใน 
ดื่ม ดื่มปัสสาวะตอนเช้า ช่วงกลางของปัสสาวะ โดยเริ่มต้นจาก 5-10 หยด ก่อนแล้วค่อยๆ เพ่ิม 

จนถึง 1 แก้ว ประมาณ 100 cc. มีประโยชน์ในการรักษาโรคทั่วไป 
ล้างพิษ ดื่มปัสสาวะตลอดทั้งวัน (บางต าราระบุว่ายกเว้นตอนเย็น) และดื่มน้ าสะอาดด้วย เป็นการล้างพิษ
ออกจากร่างกาย โดยท าให้เลือดสะอาดขึ้น พิษจะถูกก าจัดออกจากร่างกายทางอุจจาระ เหงื่อ และทาง
หายใจ 

กลั วคอ เมื่อมีอาการเจ็บคอ ปวดฟัน และเม่ือมีอาการไอเป็นหวัด 
สวนทวาร (Detoxification)  โดยการสวนปัสสาวะเข้าไปในทวาร   เพ่ือล้างล าไส้และเป็นการ 

กระตุน้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
   หยอดหู, ตา เมื่อมีอาการหูและตาอักเสบ โดยการใช้ปัสสาวะผสมกับน้ าสุกที่สะอาดหยอดหูและ
ตา 

สูดเข้าจมูก สูดเอาปัสสาวะสดๆ ตอนเช้าเข้าจมูกทั้งสองข้าง เพ่ือล้างโพรงจมูก ส าหรับคนที่เป็น 
ไซนัส เป็นหวัด ภูมิแพ้ (น้ ามูกไหลเป็นประจ า) 

2. แบบใชภ้ายนอก 
ทาและนวดผิวหนัง โดยการนวดร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วล้าง 

ออก จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หรือผิวหนังที่โดนแดดเผา 
ล้างเท้า กรณีมีปัญหาที่ผิวหนังและเล็บเท้า 
สระผม ช่วยท าให้ผมสะอาด นุ่มสลวย และท าให้ผมดกขึ้น ปัสสาวะสามารถรักษาอาการ       

ปวดหลัง แผล แผลไฟไหม้ ภูมิแพ้ หืดหอบ ไมเกรน มะเร็ง ผิวหนังผื่นแพ้ กามโรค ปวดตามข้อ โรคเก๊าส์ 
ท้องผูก มาลาเรีย หวัด ตับอักเสบ ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยชิ้นใหญ่ของ นพ.ธรรมาธิกรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดียได้ทดลองให้ผู้ป่วยจ านวน 200 คน 
ดื่มน้ าปัสสาวะของตนเองและติดตามผลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 การดื่มน้ าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้น ในผู้ป่วยทุกราย   และปริมาณ 
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ฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขึ้นด้วย เขาเชื่อว่าข้อสรุป 2 ประการนี้ส าคัญมาก ช่วยให้เกิดการบ าบัดรักษาโรค
และอาการเจ็บป่วยได้หลายกรณี ด้วยกลไกของเอนไซม์ ฮอร์โมนและเกลือแร่และช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้น
อีกด้วย  

  การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาว Australia 2 คน พบว่า เมื่อดื่มปัสสาวะจะท าให้มีสมาธิ จิตใจ 
สดชื่น  อารมณ์ดีข้ึน แจ่มใสเพราะในปัสสาวะมีฮอร์โมน ชื่อ Melatonin ซึ่งพบในปัสสาวะตอนเช้า 

ในงานวิจัยค้นพบว่าปัสสาวะของแต่ละคนจะมีผลต่อการท างานในร่างกายของแต่ละคน โดยจะ 
ท าหน้าที่เป็นวัคซีนธรรมชาติ เป็นตัวต่อต้านแบคทีเรียและไวรัส  ต่อต้านสารก่อมะเร็ง ท าให้เกิดความ
สมดุลกับฮอร์โมนและช่วยเรื่องภูมิแพ้ (ปัสสาวะท าหน้าที่เป็น natural vaccine,antibacterial, 
antiviral, anti-cancer agents, hormone balance, allergy relievers)   
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