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ท่ามกลางการตื่นตัวของการใช้ กญ
ั ชาอย่างอิสระเสรี หรื อควรจากัดเฉพาะทางการแทพย์ในบ้ านเรา
แม้ ว่าในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา มีบางรัฐที่ใช้ ได้ อย่างอิสระเสรี มีบางเมือง เห็นในข่าวต่างประเทศ
มีเทศกาลกัญชา มีการขายทังต้
้ นกัญชา สอนวิธีปลูกและแนะนาการใช้ ปยที
ุ๋ ่เหมาะสม มีผลิตผลจากกัญชา
ในรูปยา อาหารต่าง ๆ แม้ แต่อปุ กรณ์การเสพกัญชา แต่ก็มีบางรัฐที่ให้ ใช้ เฉพาะทางการแพทย์ อี กทังระยะนี
้
้มี
รายงานการใช้ กญ
ั ชารักษาโรคได้ แบบครอบจักรวาล แล้ วโรคตาล่ะ มีการใช้ กญ
ั ชารักษาโรคตาอะไรได้ บ้าง
Cannabinoid เป็ นกลุ่มสารประกอบที่มีในกัญชา มีฤทธิ์ คล้ ายสารสื่อประสาท ซึ่งต้ องอาศัยมี
ตัวรับ (receptor) ถึงจะเกิดปฏิกิริยา ตัวกัญชา (phytocannabinoid) เป็ น cannabinoid
ที่ ไ ด้ จ า ก พื ช มี ส า ร ป ร ะ ก อ บ ห ล า ย ตั ว เ ช่ น tetrahydrocannabinol (THC),
tetrahydrocannabinolic acid, cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG)
ซึง่ บางตัวพบว่าไม่มีพิษ อีกทังยั
้ งพบว่าภายในตามี receptor จึงน่าจะมีบทบาทในการรักษาโรคทางตา
ล่ า สุ ด มี รายงานโดย David Turbert และ Dan T Gudgel เมื่ อ เดื อ น ก.พ . 2019
ของ AAO เขียนไว้ ว่า ด้ วยเหตุที่ต้อหินเป็ นโรคเรื อ้ รั งและทาให้ ตาบอดโดยไม่กลับคืนหากรักษาช้ า และการ
รักษาหลักได้ ผลในปั จจุบนั คือ การลดความดันตาให้ ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หากกัญชาลดความดันตาได้ น่ า
จะป็ นทางเลื อ กในการรั ก ษา แม้ ว่ า จะมี ก ารศึ ก ษาพบว่ า กั ญ ชาสามารถลดความดั น ตาได้ ตั ง้ แต่
ปี ค.ศ. 1970-1980 แต่ฤทธิ์ ของยาอยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงเท่านัน้ ทัง้ วิธีรับประทาน สูดดม พบว่าถ้ าต้ องการลด
ความดันตาให้ ได้ 3-5 มม.ปรอท ต้ องใช้ ยาวันละ 6-8 ครัง้ ซึ่งไม่สะดวก อีกทังยายั
้ งมีฤทธิ์ต่ออารมณ์ สมอง
สุขภาพจิต ง่วง มีผลต่อสุขภาพปอด ขับรถ หรื อใช้ เครื่ องกลไกในการทางานไม่ได้ ซึ่งมีคนนาไปเปรี ยบเทียบ
กับการดื่มเหล้ าก็ลดควมดันตาได้ เช่นกันหลังดื่ม 1 ชัว่ โมง แต่ก็มีผลข้ างเคียงคล้ ายกัน จึงไม่เหมาะในการใช้
รักษาโรคต้ อหิน
มีการศึกษานา THC มาทาเป็ นรู ปยาหยอด พบว่าทาให้ แสบตา เคืองตามาก และความดันตาไม่
ลดลงเท่าไหร่ แม้ มีคนทาเป็ นยาเม็ด อมใต้ ลิ ้น ก็ไม่พบว่าลดความดันตาได้ ในทางกลับกัน กัญชาทาให้ ความ

ดันเลือดลดลง ลดเลือดที่จะไปเลี ้ยงส่วนหลังและประสาทตา ยิ่งทาให้ ภาวะต้ อหินเลวลง กล่าวคือ โรคต้ อหิน
ที่ทาให้ ตามัวลงอาจเกิดจากความดันตาที่สงู หรื อมีเลือดเลี ้ยงประสาทตาลดลง
สาหรับ CBD ซึ่งพบว่าไม่มีผลต่ออารมณ์ และทางสมอง บางรายงานพบว่ากลับทาให้ ความดันตา
ขึ ้นมากกว่า
หากงานวิจยั สามารถสะกัดสารที่ดีบางตัวจากกัญชาที่ลดความดันตาได้ ลดอาการข้ างเคียงลงใน
ภายภาคหน้ า กัญชาอาจมีบทบาทในการรักษาต้ อหิน แต่ในปัจจุบนั ยังไม่มีบทบาท
จักษุ แพทย์ส่วนใหญ่ในชมรมจักษุ แพทย์รักษาต้ อหินในชาวเมริ กัน (American glaucoma
society) สมาคมจั ก ษุ แพ ทย์ อ เมริ กั น (American academy ophthalmology) และ
Canadian glaucoma society ยังไม่ยอมรับการใช้ กญ
ั ชาในการรักษาต้ อหิน
โดยสรุป ยังไม่มีการใช้ กญ
ั ชารักษาต้ อหิน เพราะ
1. ตัวที่ได้ ผลลดความดันตาได้ ก็อยูแ่ ค่ 3-4 ชัว่ โมงเท่านัน้
2. อาจจะมีผลเสียต่อตามากกว่า ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ มีสารเคมีจากควันบุหรี่ ทาให้ เพิ่มความ
เสี่ยงต่อโรค AMD มากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า การสูดกัญญชาก็น่าจะมีผลคล้ ายกัน อีกทังมั
้ นลด
ความดันโลหิต จึงอาจลดเลือดไปเลี ้ยงประสาทตา ทาให้ ภาวะต้ อหินเลวลง
3. กัญชามีผลต่อระบบประสาท มีผลเสียในการดารงชีวิตประจาวัน เช่น มึนงง ขับรถไม่ได้ ทางานกับ
เครื่ องจักรไม่ได้ เป็ นต้ น

