
 
 

 

 

 

เราลองมาดูเรื่องราวของเทียนดํากันนะคะ 

 เครื่องยา “เมล็ดเทียนดํา
1.8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร   เมล็ดแก!แห#ง มีสีดําสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม!มีขน มีกลิ่นเล็กน#อย 
และค!อนข#างแข็ง หากใช#มือถูที่เมล็ด หรือนําเมล็ดไปบด จะได#กลิ่นหอม ฉุน มีรสชาติขม เผ็ด ร#อน
เครื่องเทศ  

 

 

  

 

 

 

 ตํารายาไทย เมล็ด มีรสเผ็ดขม ขับเสมหะให#ลงสู!คูทวาร ขับลมในลําไส# ช!วยย!อย แก#ท#อ

แก#อาเจียน บํารุงโลหิต  ขับน้ํานม ขับป6สสาวะ ขับระดู บีบมดลูก แก#โรคลม ขับพยาธิ

 รายงานการวิจัย พบว!าเทียนดํามีสรรพคุณมากมาย เช!น 

ความดันโลหิต ป:องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดจํานวนไข!พยาธใินอุจจาระ ยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียหลายชนิด ยับยั้งเช้ือเฮอร=ป>ส= ที่ตับและม#าม  ยับยั้งการหล่ังสารที่ทําให#เกิดการอักเสบหลาย
ชนิด ต#านเซลล=มะเร็งเม็ดเลือดขาว ยับยั้
ต#น  

ตอบคําถามเร่ือง 
 

คําถาม จากผู�เข�ามาเยี่ยมชมเวปไซต"เครื่องยาไทย 
 “เทียนดําสามารถใช#รักษาผู#ติดเช้ือ 
โตAะ กับน้ําผ้ึง 2 ช#อนโตAะ ทานวันละ 
สําหรับทาน 1 ครั้งใช!มั้ยคะ?” 
 

คณะเภสัชศาสตร" มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

เราลองมาดูเรื่องราวของเทียนดํากันนะคะ  

เมล็ดเทียนดํา” มีเมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห#าเหลี่ยม สีดํา เนื้อในสีขาว ขนาดกว#าง 
มิลลิเมตร   เมล็ดแก!แห#ง มีสีดําสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม!มีขน มีกลิ่นเล็กน#อย 

และค!อนข#างแข็ง หากใช#มือถูที่เมล็ด หรือนําเมล็ดไปบด จะได#กลิ่นหอม ฉุน มีรสชาติขม เผ็ด ร#อน

รสเผ็ดขม ขับเสมหะให#ลงสู!คูทวาร ขับลมในลําไส# ช!วยย!อย แก#ท#อ

แก#อาเจียน บํารุงโลหิต  ขับน้ํานม ขับป6สสาวะ ขับระดู บีบมดลูก แก#โรคลม ขับพยาธิ

พบว!าเทียนดํามีสรรพคุณมากมาย เช!น ลดอัตราการเต#นของหัวใจ และลด

ความดันโลหิต ป:องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดจํานวนไข!พยาธใินอุจจาระ ยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียหลายชนิด ยับยั้งเช้ือเฮอร=ป>ส= ที่ตับและม#าม  ยับยั้งการหล่ังสารที่ทําให#เกิดการอักเสบหลาย
ชนิด ต#านเซลล=มะเร็งเม็ดเลือดขาว ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปกป:องตับและไต  ยับยั้งอาการปวด เปFน

ตอบคําถามเร่ือง “เทียนดํา มีประสิทธิภาพต-อโรคเอดส"หรือไม-

ข�ามาเยี่ยมชมเวปไซต"เครื่องยาไทย (www.thaicrudedrug.com)
เทียนดําสามารถใช#รักษาผู#ติดเช้ือ HIV ได#มั้ยคะ เห็นบางเว็บไซด=แนะนําให#ใช#เมล็ดเทียนดําบด 

ช#อนโตAะ ทานวันละ 2 ครั้ง อยากลองให#คนที่รู#จักในหมู!บ#านทานดู

 

ผศ.ดร.สุดารัตน"  หอมหวล 

คณะเภสัชศาสตร" มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

มีเมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห#าเหลี่ยม สีดํา เนื้อในสีขาว ขนาดกว#าง 1.4-
มิลลิเมตร   เมล็ดแก!แห#ง มีสีดําสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม!มีขน มีกลิ่นเล็กน#อย 

และค!อนข#างแข็ง หากใช#มือถูที่เมล็ด หรือนําเมล็ดไปบด จะได#กลิ่นหอม ฉุน มีรสชาติขม เผ็ด ร#อน คล#าย

รสเผ็ดขม ขับเสมหะให#ลงสู!คูทวาร ขับลมในลําไส# ช!วยย!อย แก#ท#องอืด เฟ:อ 

แก#อาเจียน บํารุงโลหิต  ขับน้ํานม ขับป6สสาวะ ขับระดู บีบมดลูก แก#โรคลม ขับพยาธิ 

ลดอัตราการเต#นของหัวใจ และลด

ความดันโลหิต ป:องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดจํานวนไข!พยาธใินอุจจาระ ยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียหลายชนิด ยับยั้งเช้ือเฮอร=ป>ส= ที่ตับและม#าม  ยับยั้งการหล่ังสารที่ทําให#เกิดการอักเสบหลาย

งปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปกป:องตับและไต  ยับยั้งอาการปวด เปFน

เทียนดํา มีประสิทธิภาพต-อโรคเอดส"หรือไม- 

www.thaicrudedrug.com) เมื่อ 29 ก.ค. 2557 
คะ เห็นบางเว็บไซด=แนะนําให#ใช#เมล็ดเทียนดําบด 1 ช#อน

ครั้ง อยากลองให#คนที่รู#จักในหมู!บ#านทานดู คําถามคือ ส!วนผสมนี้ 

 

 

 



 ถึงแม#ว!าเทียนดําเปFนสมุนไพรที่มีการนํามาใช#ในตํารับยาแผนโบราณของไทยหลายตํารับ แต!เทียน
ดํา เปFนสมุนไพรที่นําเข#ามาจากต!างประเทศ เนื่องจากมีแหล!งกําเนิด แถบตะวันออกกลาง (ประเทศซีเรีย 
และเลบานอน) แต!ได#มีการนํามาใช#ในเครื่องยาไทย ที่เรียกว!า “พิกัดเทียน” 

           เครื่องยาพิกัดเทียน เทียนดําจัดอยู!ใน “พิกัดเทียน”  ที่ประกอบด#วย“พิกัดเทียนทั้ง 5” ได#แก! เทียน
ดํา เทียนแดง เทียนขาว เทียนข#าวเปลือก และเทียนตาต๊ักแตน “พิกัดเทียนทั้ง 7” (มีเทียนเยาวพาณี และ
เทียนสัตตบุษย= เพิ่มเข#ามา) “พิกัดเทียนทั้ง 9” (มีเทียนตากบ และเทียนเกล็ดหอย เพิ่มเข#ามา) สรรพคุณ
โดยรวม ของยาที่ใช#ในพิกัดเทียน คือ ช!วยขับลม แก#อาเจียน บํารุงโลหิต และใช#ในตํารับยาหอม 

       งานวิจัยเทียนดํา รักษา HIV 

 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเทียนดํา รักษา HIV นั้น มีการศึกษาหนึ่งที่ประเทศไนจีเรีย ศึกษาในผู#ปQวยโรค
เอดส= ระยะ 3-4 จํานวน 6 ราย (ชาย 3 คน และหญิง 3 คน) ให#รับประทาน เทียนดํากับน้ําผ้ึง เพียงอย!าง
เดียว เปFนเวลา 4 เดือน  ซึ่งเปFนตํารับยาสมุนไพรที่ใช#รักษาโรคติดเช้ือ HIV ของประเทศไนจีเรีย 

ตํารับยาท่ีใช� เมล็ดเทียนดํา:น้ําผ้ึงที่เก็บใหม! (60:40) ขนาดรับประทานในผู#ใหญ! ใช#ส!วนผสมข#างต#น
จํานวน 10 มล. นํามาเจือจางด#วยน้ําอุ!น 50 ml ให#รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก!อนอาหาร เปFนเวลา 4 เดือน
พบว!าได#ผลดังนี้ 
1. ค!า CD4 เพิ่มขึ้นจากค!าเฉลี่ยเดิม 227±9 เปFน 680±12 mm3/µL 
 [CD4 คือเซลล=เมล็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทําหน#าที่ในการต!อสู#และทําลายเช้ือโรคต!างๆ ที่เข#าสู!ร!างกาย 
 และมีบทบาทในการสร#างสารภูมิคุ#มกันในร!างกาย] 
2. ค!าปริมาณเช้ือ หรือ viral load (HIV-RNA) ลดลงจากค!าเฉลี่ยเดิม 42,300±1,500 copies/ml เหลือ 
 น#อยกว!า 50 copies/ml 
 [HIV viral load คือ ปริมาณ HIV – RNA ที่มใีนกระแสเลือดของผู#ติดเช้ือเอชไอวี] 
3. น้ําหนักผู#ปQวยเพิ่มขึ้น จากค!าเฉลี่ยเดิม 53±2 กโิลกรัม เปFน 63±2 กโิลกรัม 
4. อาการอื่นที่สัมพันธ=กับการติดเช้ือ HIV ได#แก! ท#องเสีย มไีข# ไอ แผลในปากจากเช้ือรา ผ่ืนที่ผิวหนัง 
 หายไปภายใน 20 วัน หลังได#รับยา 

ข�อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 ควรมีการศึกษาต!อโดยใช#ระยะเวลาการศึกษายาวนานเพิ่มขึ้น เพื่อติดตามผลการใช#ยาในระยะยาว  
และควรเพิ่มจํานวนผู#ปQวยในการศึกษาวิจัยให#มากขึ้น 

                              ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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