โรคต้อหิน
คือโรคที่เส้นใยประสาทตาถูกทาลาย เมื่อเสียหายหมดจะทาให้ตาบอดถาวร

แบ่งคร่าวๆเป็ น 2 ชนิด คือ ต้อหินเฉียบพลัน กับ ต้อหินเรือ้ รัง

ต้อหินเฉียบพลัน
สาเหตุ รูระบายนา้ อุดตันโดยรอบทัง้ หมด
ความดันลูกตา สูงมากจนปวดตา
อาการ ตาแดง ปวดตาปวดหัวมากจนอาเจียน
การดาเนินโรค ทาให้ตาบอดในเวลาไม่กี่วนั
รอยโรคที่พบ ขัว้ ประสาทตาซีดขาว

ขัว้ ประสาทตาซีด

การรักษา มาตรการลดความดันลูกตา ด้วย ยา เลเซอร์ และผ่าตัด
ผลการรักษา ส่วนใหญ่ดี ถือเป็ นโรคที่จกั ษุแพทย์ท่วั โลกรักษาได้

กลไกการเกิดโรคต้อหินเฉียบพลัน ( สมมติฐานใหม่ทเ่ี กิดจากการคิดค้นส่วนตัว )
โรคนีจ้ ะเกิดในคนที่มีช่องหน้าลูกตาแคบ ( Shallow anterior chamber ) อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่แสงน้อย/มืด หรือประสบเหตุการณ์ตกใจเฉียบพลันจนทาให้ Adrenaline หลั่ง หรือ
ไปรับการตรวจจอประสาทตาด้วยการหยอดยาขยายม่านตา ม่านตาจะขยายกว้าง โคนม่านตาจะย่นซ้อน
ไปอุดรูระบายนา้ เมื่อรูระบายอุดตันโดยรอบ นา้ Aqueous ที่ถกู สร้างอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถระบาย
ออกจากลูกตาได้ ความดันในลูกตาจึงค่อยๆสูงขึน้ และกดทับผนังเส้นเลือดดา ( Retinal vein) ที่บอบ
บางจนตีบแคบ เกิดแรงต้านเลือดแดงที่จะเข้ามาหล่อเลีย้ งเซลล์ประสาทตา และเมื่อความดันลูกตาสูงเกิน
กว่า 60 มม.ปรอท หรือเกินกว่าครึง่ หนึ่งของค่าความดันเลือด Systolic blood pressure จะเกิด
Circulatory failure จาก Retinal vein collapse ประสาทตาขาดเลือด เซลล์ประสาทตาตาย ทา

ให้ตาบอดถาวร และจะตรวจพบขัว้ ประสาทตาซีด ( Optic atrophy ) ในเวลาต่อมา

ต้อหินเรือ้ รัง
สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชดั

ความดันลูกตา อาจจะต่า ปกติ หรือสูงกว่าปกติ
อาการ

มักจะไม่มีอาการ จนระยะสุดท้ายที่การมองเห็นผิดปกติ และตาบอดในที่สดุ

การดาเนินโรค ไปช้าๆ นับสิบปี
รอยโรคที่พบ ขัว้ ประสาทตาไม่ซีด แต่มีรอยฝ่ อรูปถ้วย ที่ขยายตัวมากขึน้ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป ยิ่ง
ขยายมากขึน้ เส้นใยประสาทตาก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ จนหมด และตาบอดถาวรในที่สดุ จักษุแพทย์ท่วั
โลกยังไม่สามารถหยุดการดาเนินโรคได้

การรักษา ใช้มาตรการลดความดันลูกตา ด้วย ยา เลเซอร์ ผ่าตัด เหมือนต้อหินเฉียบพลัน
ผลการรักษา ยังถือว่าเป็ นโรคที่รกั ษาไม่ได้ ท้ายที่สดุ ผูป้ ่ วยยังคงตาบอด เพราะยังไม่มีวิธีรกั ษาจาเพาะที่
จะหยุดการดาเนินโรคได้ ศูนย์วิจยั โรคต้อหินในต่างประเทศ เชื่อว่า สาเหตุท่ีสาคัญของโรคนี ้ อาจจะ

เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด และกาลังพยายามคิดค้นตัวยาที่จะเพิ่มการไหลเวียนเลือด แต่ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็จ

กลไกการเกิดโรคต้อหินเรือ้ รัง ( สมมติฐานใหม่ทเี่ กิดจากการคิดค้นส่วนตัว )
ต้อหินเรือ้ รัง ( Chronic Glaucoma )
แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ต้อหินชนิดความดันลูกตาสูง ( High Tension Glaucoma )
สาเหตุหลักของการขาดเลือด เกิดจากความดันลูกตาที่สงู กว่าปกติ จึงต่อต้านเลือดที่จะ
เข้ามาเลีย้ งภายในลูกตา
การดาเนินโรคจะเลวลงเรื่อยๆ ตามความดันลูกตาที่มกั จะค่อยๆสูงขึน้ อย่างช้าๆและ
ไม่มีอาการเตือนแต่อย่างใดจนระยะท้ายของโรค
ต้อหินชนิดนี ้ วินิจฉัยได้ง่าย เนื่องจากสามารถ screen ตรวจพบความดันลูกตาสูง ( มากกว่า
21 มม.ปรอท ) และเมื่อตรวจจอประสาทตา จะพบรอยฝ่ อของขัว้ ประสาทตา ( Optic disc cupping ) มี
ลักษณะลึกและชัดเจนที่สดุ
การรักษาด้วยการลดความดันลูกตา สามารถชลอหรืออาจหยุดการดาเนินโรคได้ แต่
จะไม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึน้ ยกเว้นว่าจะสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตาได้ดว้ ย
2. ต้อหินชนิดความดันลูกตาไม่สงู ( Normal Tension Glaucoma )
สาเหตุหลักของการขาดเลือด เกิดจากแผ่นLamina cribrosa ที่รดั Central retinal artery
แน่นเกินไป ทาให้เลือดเข้าไปหล่อเลีย้ งเซลล์ประสาทในลูกตาไม่พอเพียง
ขณะเดียวกัน เส้นใยประสาทตา ( Optic nerve fibers ) ก็ถกู รัดแน่นเกินไปเช่นกัน เกิด
Interruption ของ Axoplasmic flow ทาให้เกิด Wallerian degeneration ของ distal part of optic nerve
fibers และเม็ดเลือดขาวจะมากาจัดเส้นใยประสาทตาที่เสื่อมสลายไป เกิดเป็ นโพรงที่ขวั้ ประสาทตา แล้ว
แรงดันภายในลูกตา จะค่อยๆ mold ช่องว่างเหล่านัน้ ให้กลายเป็ นรูปถ้วย ( Cupping ) ที่เป็ นลักษณะ
จาเพาะของโรคต้อหินเรือ้ รัง ( Pathognomonic sign )
ต้อหินชนิดนีต้ ามตารามาตรฐาน บอกว่าพบน้อยกว่าชนิดแรกมาก แต่จากประสบการณ์
ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
พบว่ามีสดั ส่วนไม่ต่ากว่า 90% ของโรคต้อ
หินทัง้ หมด
มาตรการลดความดันลูกตา แทบจะไม่มีประโยชน์ในการรักษาโรคต้อหินชนิดนี ้ การเพิ่มระบบ
ไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตาเท่านัน้ ที่จะหยุดการดาเนินโรคและทาให้การมองเห็นดีขึน้

ข้อสังเกต ต้อหินเฉียบพลันและต้อหินเรือ้ รัง มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทัง้ กลไกการเกิดโรค อาการ
รอยโรคที่ตรวจพบ มีเพียงบางส่วนของผูป้ ่ วยโรคต้อหินเรือ้ รังเท่านัน้ ที่มีความดันลูกตาสูงกว่าปกติ
เล็กน้อยถึงปานกลาง แต่จกั ษุแพทย์ท่วั โลกนาวิธีลดความดันลูกตาของโรคต้อหินเฉียบพลันมาใช้กบั ผูป้ ่ วย
โรคต้อหินเรือ้ รังทัง้ หมด ซึ่งส่วนใหญ่ความดันลูกตาไม่สงู ดูไม่สมเหตุสมผล และที่สาคัญ จานวนผูป้ ่ วยโรค
ต้อหินเรือ้ รังมีมากกว่าต้อหินเฉียบพลันหลาย 10 เท่า ทาให้คิดไปได้ว่า ทฤษฎีการรักษาดังกล่าว มี
ผลประโยชน์ธุรกิจยาแอบแฝงอยู่หรือไม่?

ความเป็ นมาในการคิดค้นนวัตกรรมการกดเบ้าตาด้วยตนเอง
จากประสบการณ์การผ่าตัดต้อกระจกด้วยเทคนิกแผลกว้างในอดีต ที่จกั ษุแพทย์จะต้องใช้ลกู
บอล์ลยางหรือส้นมือ กดตาผูป้ ่ วยนิ่งๆ ประมาณ 15 นาที เพื่อลดความดันลูกตาลง 10 มม.ปรอท ซึ่งจะทา
ให้เขณะเปิ ดแผลผ่าต้ดแล้ว ม่านตาจะไม่ทะลักมารบกวนการผ่าตัด ซึ่งเป็ นวิธีมาตรฐานที่จกั ษุแพทย์ปฎิบตั ิ
กันตามปกติท่วั ไป

จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าให้ผปู้ ่ วยโรคต้อหินเรือ้ รัง กดเบ้าตาด้วยตนเองบ่อยๆ อาจจะทาให้ความดันตาลดลง
ทดแทนการใช้ยาได้

และหากปฏิบตั ิต่อเนื่องไปนานๆ อาจจะถอนยาลดความดันตาถาวรได้ จนกระทั่ง16 ปี ก่อน ผมเข้าทางาน
เป็ นจักษุแพทย์ประจาที่รพ.ศรีวิชยั 1 ที่ตงั้ อยู่ใกล้รพ.ศิรริ าช ขณะนัน้ รพ.ศิรริ าชทนขาดทุนไม่ได้จาก
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค และถอนตัวจากโครงการฯ ทาให้ผปู้ ่ วยโรคต้อหินเรือ้ รังจานวนมาก ย้ายสิทธ์
มาที่รพ.ศรีวิชยั 1 แต่ทางรพ.มียาราคาถูกเพียง 2 ชนิดให้ใช้เท่านัน้ ในขณะที่ผูป้ ่ วยที่ยา้ ยสิทธิ์มาจากศิรริ าช
ใช้ยาแรง ยาแพงและใช้หลายขนานมาก จึงนานวัตกรรมกดเบ้าตาด้วยตนเอง มาให้ผูป้ ่ วยเหล่านัน้ ใช้
ทดแทนตัวยาจากศิรริ าช ประกฎว่าได้ผลดีตามที่คาดการเอาไว้ คือสามารถลดจานวนยาลงหรือถอนยาได้
ทัง้ หมด ต่อมา คนไข้บางรายที่สายตาเลือนรางมาก่อน บอกว่า ตัง้ แต่กดเบ้าตาด้วยตนเองการมองเห็นดี
ขึน้ มาก

จึงไปค้นตาราเล่มหนึ่งที่ Professor Josef Flammer อดีตหัวหน้าศูนย์วิจยั โรคต้อหิน
มหาวิทยาลัยเบเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เขียนเกี่ยวกับเรื่องโรคต้อหินและระบบไหลเวียนเลือด

ท่านเชื่อว่าน่าจะเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคต้อหินเรือ้ รัง ผมจึงใช้เลนส์ขยาย ( Magnifying contact
lens ) ประกบเข้าที่กระจกตาดา ออกแรงกด และส่องดูเข้าไปข้างในลูกตาว่าเกิดอะไรขึน้ ในขณะกดลูกตา

พบว่า มีเลือดแดงเข้าไปหล่อเลีย้ งจอประสาทตาเพิ่มขึน้ ดูภาพเคลื่อนไหวได้ท่ี
https://youtu.be/fOmGwUgJbx8

สรุปคือ ความตัง้ ใจแรก ต้องการใช้นวัตกรรมการกดเบ้าตาด้วยตนเองเพื่อทดแทนยาราคาแพง ช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยที่ยากจนในโครงการ 30 บาท แต่มาพบโดยบังเอิญว่าสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตา
เพิ่มการมองเห็น และจากประสบการณ์การใช้รกั ษาผูป้ ่ วยต่อเนื่องมากว่า 16 ปี ยืนยันผลได้แน่นอนแล้วว่า
การกดเบ้าตาด้วยตนเองสามารถหยุดการดาเนินโรคต้อหินเรือ้ รังได้แล้ว หยุดบอดได้ แม้ผปู้ ่ วยที่เพิ่งจะตา
บอดมาไม่เกิน 3 เดือน ก็มีโอกาสรักษาให้กลับมามองเห็นได้อีกครัง้ หนึ่ง ดังตัวอย่างผูป้ ่ วยนับร้อยนับพันที่
เคยรักษาด้วยวิธีนี ้

การกดเบ้าตา V.S. การนวดตา
การกดเบ้าตาที่ถูกต้อง ใช้เนื้ อนุ่ มๆบริเวณส่วนล่าง
ของฝ่ ามือ อุดเข้าไปที่เบ้าตา ด้วยแรงกดพอเห็นแสง
ราไร ถ้ากดถูกต้อง จะรูส้ ึกสบายตา ไม่ปวด ถ้ากด
บ่อยๆ ทุก 1 ชัว่ โมง การมองเห็นจะดีวนั ดีคืน
(ผูป้ ่ วยโรคตา ควรกระทาภายใต้การดูแลของจักษุ
แพทย์)

วิธีนวดตา ที่จกั ษุ แพทย์ รพ.กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่เตือนประชาชนทาง
มหิดลแชนแนลว่า
การใช้ฝ่ามือกดขยี้ เบ้าตา คลึงวนเป็ นวงกลม เป็ นวิธี
ที่ผิดและอันตราย
https://www.youtube.com/watch?v=SbZqbEyMY
hw

วิธีนวดตาที่ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย เผยแพร่
เตือนประชาชนด้วยแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วา่
การใช้ปลายนิ้ วกดจิ้ มลูกตา เป็ นวิธีที่ผิดและ
อันตรายมาก

ข้อถกเถียงเรื่องการกดเบ้าตาด้วยตนเอง ทาให้ความดันลูกตาสูงขึน้ จนเป็ นอันตราย
จริงหรือไม่ ?
เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องในกรณีโรคต้อหินเฉียบพลัน เนื่องจากรูระบายนา้ อุดตันเกือบทัง้ หมด การกดเบ้าตา
ย่อมทาให้ความดันตาเพิ่มขึน้ เนื่องจากนา้ ในลูกตาไม่สามารถระบายออกจากลูกตาได้ จึงไม่แนะนาการใช้
วิธีนีใ้ นกรณีโรคต้อหินเฉียบพลัน และที่สาคัญ โรคต้อหินเฉียบพลัน สามารถรักษาได้ดีอยู่แล้วด้วยความรู ้
ของจักษุแพทย์ท่วั โลกในปัจจุบนั

แต่นวัตกรรมกดเบ้าตาด้วยตนเอง ถูกนามาใช้เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคต้อหินเรือ้ รัง ที่จกั ษุแพทย์ท่วั
โลก ยังรักษาไม่ได้ ด้วยนวัตกรรมที่ง่าย ราคาถูก แต่ประสิทธิผลดีกว่าการแพทย์ทางหลัก แม้จะดูเหลือเชื่อ
แต่ในความเป็ นจริง สามารถช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้พน้ ทุกข์เป็ นร้อยเป็ นพันรายมานับไม่ถว้ น เพราะรูระบายนา้
ของโรคต้อหินเรือ้ รัง อาจจะมีตีบบ้างในกรณีตอ้ หินเรือ้ รังชนิดความดันตาสูง แต่ไม่ถึงกับอุดตัน ฉะนัน้ ขณะ
กดตา นา้ ในลูกตาจะถูกดันระบายออก ความดันลูกตาจึงลดลง ดังตัวอย่างแผนภาพ

