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จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที เกียวกับเกาะสี ชงั ว่า “…เป็ นทีทีมีอากาศดี
ผูค้ นที อยู่อาศัยบนเกาะนี จึ งมี อายุยืน เพราะมิใ คร่ มี โรคภัยเบียดเบี ยน….” และในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ทรงให้สร้างอาศัยสถาน (อาไศรยสฐาน) พระตําหนักและสถานทีอํานวยความสะดวกต่างๆ เพิมขึนเพือเป็ น
สถานทีประทับสําหรับรักษาอาการประชวรและพักผ่อนของพระโอรส และทรงพระราชทานนามว่า “พระจุฑาธุชราชฐาน” ซึง
มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าจุฑาธุ ชธราดิ ลก กรมขุนเพ็ชรบู รณ์อินทราชัย พระจุฑาธุ ชราชฐานจึ งเป็ น
สถานทีแปรพระราชฐานเพือรักษาอาการประชวรและพักผ่อน ) จากการเยียมชมพระจุฑาธุชราชฐานทําให้ผเู ้ ขียนเกิดคําถามขึน
ว่า ทะเลมีส่วนช่วยบรรเทาโรคและพักฟื นร่ างกายได้อย่างไร และปั จจุบนั มีการวิจยั อะไรทีสอดคล้องกับเรื องดังกล่าว จากการ
สื บค้นรายงานการวิจยั ทีเกียวข้องกับการบําบัดหรื อบรรเทาโรคและพักฟื นร่ างกายด้วยทะเล พบว่า นําทะเล อากาศ บรรยากาศ
สิ งแวดล้อม โคลน ทราย แสงแดดอ่อนๆ รวมทังกิจกรรมต่างๆ เช่น การนวด สปา กีฬา ต่างก็เป็ นปั จจัยทีช่วยส่งเสริ มการบรรเทา
โรคและพักฟื นร่ างกายและจิตใจ
ในสมัยโบราณมีการนํานําทะเลมาใช้ประโยชน์เพือบําบัดโรคโดยเฉพาะอย่างยิงโรคผิวหนัง และจากความเชือว่า เลือด
ของคนมีส่วนประกอบคล้ายกับนําทะเล เพือรักษาสมดุลของแร่ ธาตุในร่ างกายจึงควรแช่นาทะเล
ํ
จึงก่อให้เกิดการบําบัดโรคด้วย
)
นําทะเล ทีเรี ยกว่า Thalassotherapy (Sea water therapy) ดังนัน จึงเกิดสถานตากอากาศตามชายทะเลมากมาย เช่น ตามชายทะเล
ของประเทศฝรังเศส อิตาลี เป็ นต้น นําทะเลอุดมไปด้วยแร่ ธาตุและมีปริ มาณแร่ ธาตุทีแตกต่างกันซึ งขึนกับระดับความลึกของ
ทะเล ดังรายละเอียดตามตารางที นําทะเลทีสู บขึนมาจากใต้ทะเลทีระดับความลึกมากกว่า เมตร เรี ยกว่า นําทะลลึก (Deep
sea water) นําทะเลลึกนี มีปริ มาณแร่ ธาตุโพแทสเซียม แมกนี เซียม โบรอน เหล็ก ลิเธียม ทองแดง โคบอลต์ โมลิบดิ นัม นิ กเกิล
โครเนียม ไอโอดีน โบรมีน มากกว่านําทะเลชันบน รวมทังอุดมด้วยสารอาหาร (Nutrition) จากสาหร่ ายและแพลงตอน ดังนัน
จึงมีรายงานว่า นําทะเลลึกมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบ บวม แดง แห้ง แตก ลดอาการแพ้ของผิวหนังได้ )-6)
ตารางที การเปรี ยบเทียบปริ มาณแร่ ธาตุบางชนิ ดในนําทะเลชันบน (Surface sea water) และนําทะเลชันล่าง (Deep sea water) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อ
ลิตร (mg/L) และประโยชน์ของแร่ ธาตุ )
ชนิดแร่ ธาตุ
โซเดียม (Na)

นําทะเลชันบน
10800

นําทะเลชันล่าง
7240

แมกนีเซี ยม (Mg)

1290

96100

แคลเซี ยม (Ca)

411

39

โพแทสเซี ยม (K)
โบรมีน (Br)
สตรอนเชียม (Sr)

392
67.3
8.1

10400
5400
0.17

ประโยชน์ของแร่ ธาตุต่อผิวหนัง
โซเดียมในนําทะเลอยูใ่ นรู ปโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ทําให้ผิวมีความนุ่มลืน โซเดียมคลอไรด์กบั
โพแทสเซี ยมคลอไรด์ (KCl) ในนําทะเลส่งผลทําให้ผิวชุ่มชื นและช่วยบํารุ งเกราะคุม้ กันผิวหนัง (Skin
barrier)
ช่วยบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ต้านริ วรอย (Anti-wrinkles) และผืนแพ้สมั ผัส (Irritant
contact dermatitis) การแช่ตวั ในนําทะเลทีมีแมกนีเซี ยมคลอไรด์ (magnesium chloride) ทําให้ผิวหนังมี
ความชุ่มชืน ลดอาการผิวหนังแห้ง แดง และอักเสบ
แคลเซี ยมในร่ างกายและในผิวหนังส่งผลให้ต่อการแบ่งตัวของเซลล์ Keratinocytes ในผิวหนังชัน Stratum
basale7), keratinocyte differentiation, skin barrier formation และ permeability barrier homeostasis8)
เกลือของโพแทสเซียมช่วยบํารุ งเกราะคุม้ กันผิวหนัง
เกลือของโบรมีนช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนัง9)
สารทีมีสตรอนเชียมอยูใ่ นโครงสร้างทางเคมีมีฤทธิด้านการอักเสบ เกลือสตรอนเชียมช่วยบรรเทาอาการที
เกิดจากแมลงสัตว์กดั ต่อย ผิวหนังไหม้ และอาการคัน

การเดินเล่นสัมผัสแสงแดดอ่อนๆ ทําให้ผิวหนังได้รับรังสี อลั ตราไวโอเลตชนิดบีหรื อยูวี-บี (UV-B) และผิวหนังของ
คนมีสาร -ดี ไฮโดรคอเลสเตอรอล ( -dehydrocholesterol) เมื อรั งสี ยูวี-บี (UV-B) สัมผัสกับ ผิ วหนังทําให้สาร -ดี ไฮโดร
คอเลสเตอรอลเปลียนแปลงไปเป็ นวิตามินดี ตังต้น (Pre-vitamin D3) วิตามินดี ตังต้นนีเกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเคมี
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ไปเป็ นวิตามินดี หลังจากนันวิตามินดี จับกับโปรตีนทีเรี ยกว่า Vitamin D-binding protein ที บริ เวณเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง
(Dermal capillary bed) แล้วถูกปลดปล่อยเข้าสู่ กระแสเลือด เมือสารนี เดิ นทางเข้าสู่ ตบั ในตับมี เอนไซม์ไซโตโครม พี
(Cytochrome P450) ทําหน้าที เปลียนวิตามินดี เป็ นสาร -ไฮโดรซี วิตามินดี3 (25-hydroxyvitamin D3) เมือสาร -ไฮโดรซี
วิตามินดี เดินทางไปตามกระแสเลือดเข้าสู่ ไต ทีไตมีเอนไซม์ CYP27B เปลียนสาร -ไฮโดรซี วิตามินดี ไปเป็ นสาร , ไดไฮดรอกซี วิตามินดี 3 (1, 25 dihydroxyvitamin D3) หรื อเรี ยกว่า แคลซิ ไตรออล (Calcitriol) ซึ งสารแคลซิ ไตรออลนี จับกับ
ตัวรับวิตามินดี (Vitamin D receptor) ทีอยูต่ ามเนื อเยือต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงในลําไส้เล็กทําให้ลาํ ไส้เล็กถูกกระตุน้ ให้ดูดซึม
แคลเซี ยมและฟอสเฟตส่ งผลให้มีปริ มาณแคลเซียมในเลือดเพิมขึนประกอบกับวิตามินดีมีส่วนช่วยยับยังการหลังฮอร์ โมนพารา
ไทรอยด์ส่งผลลดการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก จากกระบวนการนี ก่อให้เกิดสมดุลของปริ มาณแคลเซี ยมในกระแสเลือด
และปริ มาณแคลเซี ยมในกระดูก ทําให้ไม่เกิ ดการสู ญเสี ยแคลเซี ยมออกจากกระดูก กระดูกจึงมีความแข็งแรง ไม่พรุ นและไม่
แตกหักง่ าย นอกจากนี ยัง พบตัวรั บวิตามิ นดี บ นเซลล์เม็ดเลื อดขาวด้วย ดังนัน การสัมผัส แสงแดดอ่อนๆ จึ งเป็ นวิธีหนึ งที
ส่ งเสริ มกระดูกและภูมิคุม้ กันให้แข็งแรง10),11) นอกจากนี ยังพบตัวรับวิตามินดีในสมองส่ วนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ซึ ง
เป็ นส่ วนที ควบคุมการทํางานของต่อมไร้ท่อและระบบประสาทจึ งทําให้วิตามินดี มี ส่วนช่วยควบคุมภาวะสมดุ ลของนําตาล
(Glucose homeostasis) กระบวนการเมแทบอ-ลิ ซึ ม 12) ถึ ง แม้ว่า แสงแดดมี คุ ณ ประโยชน์แ ต่ต ้อ งเลื อ กเวลาที เหมาะสมเพื อ
หลีกเลียงอันตรายทีเกิดจากการสัมผัสแสงแดดทีแรงเกินไป เวลาทีเหมาะสมสําหรับการออกไปสัมผัสแสงแดด คือ ช่วงเช้าก่อน
เวลา . น. หรื อช่วงเย็นเวลา . ถึง . น.
การเดินเท้าเปล่าลงไปในทรายทะเลเป็ นการนวดฝ่ าเท้าอย่างหนึ งทําให้รู้สึกผ่อนคลาย ทรายช่วยขัดผิวทําให้เกิดการ
ผลัดเซลล์ผิวเก่า สําหรับในประเทศไทยนัน การฝั งตัวในทรายเป็ นกรรมวิธีดา้ นการแพทย์พืนบ้านอย่างหนึงทีใช้ในการส่งเสริ ม
ดูแล รักษา และฟื นฟูผปู ้ ่ วย13) ซึ งสามารถพบการฝังตัวในทรายเพือการบําบัดได้ที หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต14) หาดเขากะโหลก
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ต์ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบลม่วงงาม อําเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา15) การฝัง
ทรายบําบัดโรคช่วยปรับสมดุลของร่ างกายและจิตใจ จากการวิจยั พบว่า ความร้อนจากการฝังทรายช่วยลดอาการอักเสบของข้อ
เข่าโดยลดปริ มาณสารก่อการอักเสบ ได้แก่ Interleukin-beta, TNF-alpha16) และช่วยเพิมการไหลเวียนของโลหิต17)
ด้วยอิท ธิ พลของคลื นก่ อให้เกิ ด ละอองนําทะเล (Sea spray aerosols) ที มี ข นาดเล็ก ละอองนําทะเลนี ประกอบด้วย
เกลืออนินทรี ย ์ ไอโอดีนและแร่ ธาตุต่างๆ รวมทังจุลินทรี ยไ์ มโครไบโอต้าขนาดเล็กทีกระจายในอากาศ (Airborne microbiota)
และสารอินทรี ยต์ ่างๆ ทีแบคทีเรี ย สาหร่ าย แพลงตอนพืชในท้องทะเลเป็ นผูผ้ ลิต18), ) การได้รับจุลินทรี ยไ์ มโครไบโอต้าและ
สารอินทรี ยต์ ่างๆ เหล่านี ในปริ มาณเล็กน้อยส่ งผลลดการอักเสบ ส่ งเสริ มให้ภูมิคุม้ กันอยูใ่ นภาวะสมดุล (immunoregulation)20)
ผนวกกับทะเลเป็ นสถานทีเปิ ดโล่งมีการถ่ายเทและเคลือนทีของกระแสลม และมีอนุภาคประจุลบทําให้อากาศบริ เวณทะเลนัน
เป็ นอากาศทีบริ สุทธิส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี บรรยากาศของทะเลและเสี ยงของคลืนส่ งผลต่อจิตใจทําให้รู้สึก
สงบ คลายความกังวล ผ่อนคลาย ลดความเครี ยด
เมือทอดสายตาไปยังเส้นขอบฟ้า เห็นทะเลสี เขียวอมฟ้า ท้องฟ้าสี ฟ้า เฆมสี ขาว ต้นไม้สีเขียว หาดทรายสวยงาม หู ได้
ยินเสี ยงคลืน จมูกได้กลินไอทะเล ร่ างกายรับลมทะเลและแสงแดดอ่อนๆ เท้าเหยียบทรายที นุ่มละมุน จิตใจเป็ นสุข สงบ ผ่อน
คลาย ดังนัน ทะเลจึงเป็ นสถานทีพักฟื นแบบองค์รวมทังร่ างกายและจิตใจทีดีอย่างหนึง อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งเลือกแหล่งท่องเที ยว
ทางทะเลทีมีความสะอาดเพือสุ ขอนามัยที ดี ป้ องกันการเกิดโรคทีไม่พึงประสงค์ หลีกเลียงการลงไปเล่นนําทะเลในช่วงทีเกิด
เหตุการณ์สาหร่ ายบางชนิดผลิตสารพิษ (Toxin) หรื อมีปรากฏการณ์สาหร่ ายสะพรัง (Algae bloom) และต้องระวังสัตว์ทะเลทีมี
พิษ เช่น แมงกะพรุ นไฟ งูทะเล เป็ นต้น ทีสําคัญ คือ ต้องไม่ทิงสิ งปฏิกูลและขยะลงในทะเลหรื อตามชายทะเล และต้องร่ วมมือ
กันอนุรักษ์ทอ้ งทะเลให้ปราศจากมลพิษเพือให้พวกเราทุกคนได้ใช้ทะเลเป็ นสถานพักฟื นร่ างกายและจิตใจได้อย่างยาวนานและ
ปลอดภัย
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