
ပညာရေးဝန္ကြီးဌာန 

သုရေသနနှင့္ေီထွင္ဆန္းသစ္မှုဦးစီးဌာန 

ဓာေုနညး္ပညာသုရေသနဗဟိုဌာန 

ပေရဆးသုရေသနဌာန 

သဘာဝကမ်ဵေဇာ်ဆီအတွင်ဵပါဝင်ေသာ ဒဒြ ပ်ေပါင်ဵပါဝင်မကကုိ  
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခြ င်ဵ သုေတသနလုပ်ငန်ဵ 

ေဒါ်ယုယုနွယ်ဦဵ 
သုေတသနမှူဵ 
ပရေဆဵသုေတသနဌာန 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂ ) ရက် 



ဒမြ န်မာအမ  ်  - ကမ်ဵေဇာ ်
ရုက္ခေဗဒအမ  ်  - Payena lucida  Wall. ex G.Don. A.D.C  
       syn. Payena  paralleloneura Kurz,        
မျိုဵရင်ဵ   - SAPOTACEAE 
အသုဳဵပြ ုေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ  - အေစ ဴ
ေပါကေ်ရာကရ်ာေဒသ - မွန်ပြ  ်နယ်၊ တန င်္သာရီတိငု်ဵ ၊ ရန်ကနု်တိုင်ဵ 
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အကျိုဵေကျဵဇူဵ 
• ယခုအခါတွင ် ကမ်ဵေဇာဆ်၏ီ အနာေရာဂါ အမျို ဵမျိုဵတို့အေပါ် အာနသိင ်
 သကေ်ရာက ် အသဳုဵဝင်မကမှာ ဒပြ  ်သူလထုူ အကြ ာဵတွင ် ကျယ်ပြ န့်စွာ 
 ပျဳ့နှဳ့လျက်ရှပိါသ ။် 
 
• ကမ်ဵေဇာဆ်၏ီ အဳဴသြ ဖွယ်ရာ အကျို ဵ အာနသိင်မျာဵေကြ ာငဴ် ေသာက်သုဳဵရာတင်ွ 
 လ ်ဵ ေကာင်ဵ ၊  လိမ်ဵဆီအဖြ စ ် လ ်ဵေကာင်ဵ တွငက်ျယ်စာွ 
 အသုဳဵပြ ုလျက ်ရှိပါသ ။် 
 
• ထိုသုိ့ အသုဳဵပြ ုရာတွင ်ေဘဵထွက ်ဆိုဵ ကျိုဵ မရှိဘ ဲကျန်ဵ မာေရဵ ရက့ေထာင်မဴှ လဳုခြ ုဳ 
 စိတ်ချစွာ  အသဳုဵပြ ုနုိင်ေရဵအတွက် တိကျ ခုိင်မာသ ်ဴ သုေတသန 
 အချက်အလက်မျာဵ ရရိှနိငု်ခြ င်ဵ၊      ၄င်ဵအချက်အလက်မျာဵေပါ် မူတ သ် ဴ် 
 သက်ဝင ်ယုဳကြ  ်မကမျာဵနှင်ဴ ဗဟုသတုမျာဵစာွ တို့ကို ရရိှနိငု်မ  ် ဒဖြ စ်ပါသ ။် 
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ကမ်ဵေဇာ်ဆီ ထုတ်ယူပု ဳနှငဴ် စမ်ဵသပ်ေဆာင်ရွက်ပု ဳအဆငဴ်ဆငဴ် 

• ကမ်ဵ ေဇာေ်စမဴျာဵအာဵ စက်ဖြ င်ဴအဆီကြ ိတ်ခြ င်ဵ၊  

• solvent မျာဵအသုဳဵ ပြ ု၍ ကမ်ဵေဇာဆ်ီထုတယ်ူခြ င်ဵ၊  

• ေစျဵကကွ်မှ ဝယ်ယူေသာ ကမ်ဵေဇာဆ်၊ီ စက်ကြ ိတ် ကမ်ဵေဇာဆ်ီနငှ်ဴ solvent               

အသုဳဵ ပြ ု၍ ရရိှေသာ ကမ်ဵ ေဇာဆ်တီို့၏ ဓါတု-ရူပ ဂုဏ်သတ္တ ိမျာဵ တိငု်ဵတာခြ င်ဵ၊ 

•  ဓါတ်တိုဵ ဆန့်ကျင်နိငု်မက ဂုဏသ်တ္တ ိတိုင်ဵတာခြ င်ဵ (Antioxidant Activity) 

• အဏုဇီဝပိုဵမျာဵအေပါ် အာနသိင ်သက်ေရာက်မကမျာဵ တိငု်ဵတာခြ င်ဵ  

   (In Vitro Activity) 

• ကမ်ဵေဇာဆ်ီတွင ် ပါဝငေ်သာ ကျန်ဵ မာေရဵ အေထာက်အကူပြ ု Fatty acids    

မျာဵပါဝင်မကကိ ု  GC-MS spectrophotometer စက်ဖြ င်ဴ တိငု်ဵတာခြ င်ဵ 

• ကမ်ဵေဇာဆ်၏ီ အနာကျကန်ိငု်မက အာနသိင်ကို Albino rats မျာဵဖြ င်ဴ စမ်ဵသပ်ခြ င်ဵ  

 (In Vivo Activity) 
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ကမ်ဵေဇာဆီ်အာဵ Solvent Extraction Method န ်ဵဖြ င်ဴ အဆီထုတ်ယူပဳု အဆငဴ်ဆငဴ် 

ကမ်ဵေဇာ်ဆီအာဵ စက်ဖြ င်ဴ အဆီထုတ်ယူပဳု 



စဉ ် ဒဒြ ပ်ေပါင်ဵအုပ်စု ဓါတ်စမ်ဵပစ္စ ်ဵ ေတွ့ရှိချက် ေကာက်ချက် 

၁။ အယ်ကာလွို က ်

(Alkaloid) 

(၁)ေမယာဓါတ်စမ်ဵပစ္စ ်ဵ 
(၂)ဒရာဂျင်ေဒါဓဴါတ်စမ်ဵပစ္စ ်ဵ 
(၃)ဆိဒုီယမ်ပစ်ကရတိ်ေပျာ်ရ ် 

(၄)ဝဂ္ဂနာဓါတ်စမ်ဵပစ္စ ်ဵ 

အဖြ ူန ် 
လိေမမော်နီန ် 
အဝါန ် 
အ ိုနယ် 

ပါဝင ်

။ 
။ 
။ 

၂။ ဂလိငု်ကုိဆိဒု(်Glycoside) ၁၀% လက ်အက်ဆတီိတ ်ေပျာ်ရ  ် အဖြ ူန ် ပါဝင ်

၃။ ကာဗိဟုိက်ုဒြ ိတ(်Carbohydrate) ၁၀% α နက်ပေသာ နှင်ဴ ဆာလဖျူရစ ်အက်ဆစအ်ပြ င်ဵ အနိေရာင် ကွင်ဵ ပါဝင ်

၄။ α အမုိင်နိုအက်ဆစ်(α-amino 
acid) 

နင်ဟိကု်ဒြ င်ေပျာ်ရ  ် ပန်ဵနုေရာင် ပါဝင ်

၅။ ဆပုိနင်ဂလိငုကုိ်ဆုိဒ(်Saponin 
glycoside) 

ေပါင်ဵခဳရ  ် အမြ ှုပ်ထ ပါဝင ်

၆။ ဖေလဗိနုွို က်(Flavonoid) ဟိုက်ဒရုိကလိရုစ်အက်ဆစ်နှငဴ် မဂ္ဂနီဆီယမ်  ပန်ဵ ေရာင် ပါဝင် 

၇။ ဖစ(်စ်)ဝွို င်ဵနှငဴ် ဖက်စ ်

(Fixed oils and Fats) 

အဆ ီ ဆီစနွ်ဵအစက် ပါဝင ်

၈။ ဖီေနာလစ်ဒဒြ ပ်ေပါင်ဵ(Phenolic 
compound) 

အိငု်ရင်ဵ III ကလိရုိုက်ေပျာ်ရ  ် အစိမ်ဵေရာင ်ေပြ ာင်ဵ ပါဝင ်

၉။ တယ်နင(်Tannin) (၁) အိငု်ရင်ဵ III ကလိရုိုက ်ေပျာ်ရ  ်

(၂)လက်အက်ဆီတိတ်ေပျာ်ရ  ်

စိမ်ဵဝါေရာင ် ပါဝင ်

၁၀။ ဓါတ်ေလျာသဴကဒြ ာဵ(Reducing 
sugar) 

ဘန်ဵနဒီစ်ေပျာ်ရ ် လိေမမော်နီန  ် ပါဝင ်

၁၁။ ကယ်ရုိတင်နိွုက(်Carateroid) ကလိရုိုေဖာင်ဵအဆီအနှစ်နှင်ဴ ၈၅% ဆာလဖျူရစအ်က်ဆစ် အပြ ာေရာင ် ပါဝင ်

၁၂။ အက်ဆစ/်ေဗစဴ/်နူထရယ်ွ 

(Acid/Base/Neutral) 

ဘရုိမိခုရေီဆာ အစိမ်ဵေရာင် ဓါတ်ပြ ယ် 

၁၃။ စတီဵရုိက်နှင် ဴတာပင်နွို က် 

(Steroid & Terpenoid) 

n-hexane extract အက်ဆီတစ်အင်ဟုိက်ဒြ ိုက်နှငဴ် 
ဆာလဖျူရစအ်က်ဆစ်ပြ င်ဵ 

အစိမ်ဵ ေရာင် စတီဵရုိက ်

ပါဝင ်

၁၄။ ဆိငု်ယာနိဂုျင်ဵနစ်ဂလုိင်ကုိဆုိဒ ်
(Cyanogenenic glygosides) 

ဆာလဖျူရစအ်က်ဆစ်ပြ င်ဵ ဆိဒုီယမ်ဖစ်ကရတ်ေပျာ်ရ ် အေရာင် မေပြ ာင်ဵ မပါဝင ်

ကမ်ဵေဇာေ်စဴ၏ ေရှဵဦဵစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ ရလဒ်မျာဵ 
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 စဥ ် စမ်ဵသပ်ချက် ရာခိင်ုနကန်ဵ  

 ၁။ ေရေငွ့ပါဝင်မက ၆.၃၄ 

၂။ ေရတွင်ေပျာဝ်င်မက ၁၈.၁၂ 

၃။ အက်သေနာတငွ ်ပါဝင်မက ၁၅.၉၅ 

၄။ n-hexane ဒဖြ င်ဴ အဆီထွကမ်က ၄၁.၅၆ 

၅။ စက်ဖြ င်ဒ ဴအဆီထွကမ်က ၂၅.၅၃ 

စဉ် စမ်ဵသပ်ချက် သတ္တ ုဓါတ်မျာဵပါဝင်မက (ppm) 

၁။ ပိတုကဆ်ယီမ ် ၅၃.၁၇၃ 

၂။ မဂ္ဂနီဆယီမ ် ၁၃၀.၀၂၉ 

၃။ သဳဓါတ ် ၄၉.၈၅၃ 

၄။ ခဲဓါတ် မပါဝင ်

၅။ အာဆင်ဵနစ ် မပါဝင ်

 ကမ်ဵေဇာ်ေစဴ၏ ေရဒေငွ့ပါဝင်မကနကန်ဵ၊ ေပျာ်ဝင်မက နှငဴ် အဆီထွက်ရိှမက စမ်ဵသပ်ချက်မျာဵ 

ကမ်ဵေဇာ်ေစဴ၏ သတ္တ ုဓါတ် ပါဝင်မက စမ်ဵသပ်ချက်မျာဵ  
( National Analytical Laboratory) 
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   ေစျဵကွက်မှ ဝယ်ယူရရိှေသာဒကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အနီေအာက်ေရာင်စဉ် 

 လိကင်ဵအလျာဵနှငဴ်ဒ  ဖွဲ့ စ ်ဵ ပြ ပုဳ 

    စက်ဖြ င်ဴ ထုတ်ယူရရိှေသာ ကမ်ဵေဇာဆီ်၏ အနီေအာက်ေရာင်စဉ်  
 လိကင်ဵအလျာဵနှငဴ်ဒ  ဖွဲ့ စ ်ဵပြ ပုဳ 

 n-hexane ဒဖြ င်ဴ ထုတ်ယူရရိှေသာ ကမ်ဵေဇာဆီ်၏ အနီေအာက်ေရာင်စဉ် 
 လိကင်ဵအလျာဵနှငဴ်ဒ  ဖွဲ့ စ ်ဵပြ ပုဳ 

 

စဥ ်

 

စုပ်ယူမကလိကင်ဵအလျာဵ (cm-1) ဖွဲ့ စ ်ဵပဳု 

၁။ ၇၂၁.၈၂ CH2 rocking 

၂။ ၁၁၆၀.၃၇ C-O stretching 

၃။ ၁၄၅၇.၂၆ C-C stretching 

၄။ ၂၈၅၃.၅၅ -CH stretching 

၅။ ၂၉၂၂.၆၅  R(C=O) O-H 

      ကမ်ဵေဇာ်ဆီမျာဵ၏ အနီေအာက်ေရာင်စဥ် စုပ်ယူမက လိကင်ဵအလျာဵ  
            နှင်ဴ ဖွဲ့ စ ်ဵတ ်ေဆာက်ပဳု  

8 
ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ ဓါတုဒြ ပ်ေပါင်ဵ ပါဝင်မကမျာဵကုိ Foutier-transform Infrared Spectrometer စက်ဖြ ငဴ် တိငု်ဵတာရရှပဳုိ 



စဉ် တုိင်ဵ တာသ ဴ် ဂုဏ်သတ္တ ိမျာဵ 

ေစျဵကွက်မှ 
ဝယ်ယူေသာ 
ကမ်ဵ ေဇာ်ဆီ 

(commercial 
oil) 

ဒကြ ိတ်ယူရရိှေသာ 
ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 

(pressing oil) 

n-hexane ကုိ 
အသဳုဵပြ ု၍ ထုတ်ယူ 
ရရှေိသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 

 (n-hexane 
extract ) 

၁။ 
Saponification တန်ဖုိဵ 
(mg KOH /g)  

၂၁၀.၀၁ ၁၈၃.၃၈ ၁၉၀.၂၆ 

၂။ 
Iodine  တန်ဖိုဵ 
(g I2/100g) 

၅၆.၁၄ ၅၇.၄၃ ၅၇.၈၂ 

၃။ 
Peroxide 
တန်ဖိုဵ(meq/kg) 

၂.၉၈ ၂.၇၃ ၂.၅၈ 

၄။ 
Acid တန်ဖိုဵ 
(mg KOH/g) 

၂.၉၅ ၂.၂၄ ၃.၆ 

၅။ Specific gravity ၀.၈၅၇၇ ၀.၈၉၀၃ ၀.၉၇၂၂ 

၆။ Refractive index ၁.၄၆၆၃ ၁.၄၆၅၉ ၁.၄၆၅၉ 

၇။ % Free Fatty Acid ၁.၄၇ ၁.၁၂ ၁.၈ 

ကမ်ဵေဇာ်ဆီနမူနာ (၃) မျိုဵ၏ ဓါဓု-ရူပ ဂုဏ်သတ္သိ တုိင်ဵတာမက ရလာဒ်မျာဵ   
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စဥ် ဒပြ င်ဵ အာဵ 
ေစျဵကွက်မှ ဝယ်ယူေသာ 

ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 

(commercial oil) 

ဒကြ ိတ်ယူရရိှေသာ 
ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 

(pressing oil) 

n-hexaneကုိ 
အသဳုဵပြ ု၍  

ထုတ်ယူ ရရှေိသာ 
ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 

 (n-hexane oil) 

၁။ ၂၀ μg/ml ၅၅ ၆၀ ၆၂ 

၂။ ၄၀ μg/ml ၆၄ ၇၁ ၆၈ 

၃။ ၆၀ μg/ml ၇၄ ၇၁ ၇၅ 

၄။ ၈၀ μg/ml ၈၀ ၈၃ ၈၀ 

၅။ 
၁၀၀ 
μg/ml 

၈၀ ၈၅ ၈၄ 

 ကမ်ဵေဇာ်ဆီ နမူနာ (၃) မျိုဵ၏ အငတီ်ေအာက်ဆီဵဒင်ဴ ဂုဏ်သတ္တ ိ  တုိင်ဵ တာသ ဴ်  ရလာဒ်မျာဵ 
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 ကမ်ဵေဇာ်ဆီ နမူနာ (၃) မျိုဵ၏ အငတီ်ေအာက်ဆီဵဒင်ဴ ဂုဏ်သတ္တ ိ တနဖိ်ုဵ မျာဵ၏ နိကင်ဵ ယှဥ်မကပဒြ  ဂရပ် 

11 



ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အဏုဇဝီပိုဵ မျာဵအေပါ် အာနိသင်သက်ဒေရာက်မကကုိ စမ်ဵသပ်ပုဳ အဆငဴ်ဆငဴ် 
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စဥ် 
 

စမ်ဵသပ်ခဳ ပိုဵ မွှာဵမျာဵ 
(Tested 

organism) 

အာနိသင်သက်ေရာက်မက 
(Inhibition Zone  in mm) 

နမူနာ ၁ နမူနာ ၂ နမူနာ ၃ 
Tetracyclin

e 
Negative 
Control 

၁။ Gram (+) 
bacteria ၈ ၁၀ ၁၀ 

၂၆ 
 - 

၂။ Gram (-) 
bacteria ၉ ၁၀ ၁၀ Resistance - 

ကမ်ဵေဇာ်ဆီ နမူနာ (၃) မျိုဵ၏ ဘက်တီဵရီဵယာဵမျာဵအေပါ် အာနိသငသ်က်ေရာက်မက ရလာဒ်မျာဵ 

နမူနာ ၁ - ေစျဵကကွ်မ ှဝယ်ယူေသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 
နမူနာ ၂ - ဒကြ ိတ်ယရူရှိေသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 
နမူနာ ၃ - n-hexaneကိ ုအသုဳဵ ပြ ု၍  ထုတယ်ူ ရရှိေသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ 
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ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ Fatty Acid Profile အာဵ GC-MS spectrophotometer ဒဖြ ငဴ် တုိင်ဵ တာရန်  
Esterification ဒပြ ုလုပ်ပဳု အဆငဴ်ဆငဴ် 

14 



Esterification ဒပြ ုလုပ်ရရှေိသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အနီေအာက်ေရာင်စဉ် လိကင်ဵအလျာဵနှငဴ်ဒ  ဖွဲ့စ ်ဵပြ ပဳု 

စဥ ် စုပ်ယူမကလိကင်ဵအလျာဵ (cm-1) ဖွဲ့စ ်ဵပဳု 

၁။ ၇၂၂.၀၇ CH2 rocking 

၂။ ၁၁၆၆.၈၅ C-O stretching 

၃။ ၁၄၆၄.၆၀ C-C stretching 

၄။ ၁၇၄၃.၁၉ Saturated aliphatic esters 

၅။ ၂၈၅၃.၇၃ CH stretching 

၆။ ၂၉၂၂.၀၂ R (C=O) O-H 

      Esterification ဒပြ ုလုပ်ရရှေိသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အနီေအာက်ေရာင်စဥ် စုပ်ယူမက လိကင်ဵအလျာဵ နှင်ဴ ဖွဲ့စ ်ဵတ ်ေဆာက်ပဳု  
15 



ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ Fatty Acid Profile အာဵ GC-MS spectrophotometer ဒဖြ ငဴ်  
  တုိင်ဵတာရရိှေသာ Spectrum  



စဉ် 
Fatty 

acid အမ ် 
ဓါတုေဗဒ အမ ် ဓါတုေဗဒ Formula 

Carbon 
အေရ 
အတွက် 

Double 
bond 
အေရ 
အတွက် 

၁။ Palmatic Hexadecanoic CH3(CH2)14COOH ၁၆ ၀ 

၂။ Oleic 
13-

Octadecanoic 

CH3(CH2)7CH=CH 

(CH2)7COOH 
၁၈ ၁ 

၃။ Stearic Octadecanoic CH3(CH2)16COOH ၁၈ ၀ 

GC-MS Spectrophotometer ဒဖြ င်ဴ တုိင်ဵ တာရရိှေသာ ကမ်ဵေဇာ်ဆီတွင် ပါဝင်သ ဴ်  
   Fatty Acids အုပ်စုဝငမ်ျာဵ 

17 



ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာနနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အနာကျက်အာနိသငသ်က်ေရာက်မကကုိ 
 Albino rats ဒကွ က်မျာဵအသဳုဵပြ ု၍ စမ်ဵသပ်ခြ င်ဵ (In Vivo Activity)  

အနာကျက်အာနိသင်သက်ေရာက်မကကို ဒကွ က်မျာဵအသုဳဵ ပြ ု၍ စမ်ဵသပ်ပု ဳအဆင်ဴဆင်ဴ 

ကမ်ဵေဇာဆ်၏ီ ဒကွ က်မျာဵအေပါ်အနာကျက်ပုဳ ဳအဆင်ဴဆင်ဴ 

Tetracycline ေဆဵ၏ ဒကွ က်မျာဵအေပါ်အနာကျက်ပုဳ ဳအဆင်ဴဆင်ဴ 

18 
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  ေရှဵဦဵစမ်ဵသပ်ချက်မျာဵအရ ကမ်ဵေဇာ်ေစဴတွင ်အပင်မျာဵ၌ ပါဝင်ေလဴရိှေသာ၊ ေဆဵဝါဵမျာဵ 

     ေဖာ်စပ်ရာတွင ်အလာဵအလာရှေိသာ၊ ကျန်ဵမာေရဵအတွက ်အေထာက်အကူ 

     ဒဖြ စ်ေစေသာ ဒဒြ ပ်ေပါင်ဵအပု်စုမျာဵပါဝငေ်ကြ ာင်ဵ 

 ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ ရူပ-ဓါဓု ဂုဏ်သတ္တ ိတန်ဖိုဵ မျာဵအရေသာ်လ ်ဵေကာင်ဵ၊  

     ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ Fatty Acid Profile အာဵ GC-MS analysis ဒဖြ င်ဴ တိုင်ဵတာရာ 

     ကမ်ဵေဇာ်ဆီတွင ်ဒပြ ိုကွဲလွယဒ်ေသာ၊ Omega 9 Fatty acid ဒဖြ စ်ေသာ Oleic acid ပါဝင ်

     မကေကြ ာင်ဴ လ ်ဵေကာင်ဵ၊ ကမ်ဵေဇာ်ေစဴသ  ်စာဵသုဳဵ ၍ရေသာ အဆအီပု်စုတွင်ပါဝင်ေကြ ာင်ဵ 

ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏အဆပိ်သင်ဴအာနိသင်ရိှ/မရှိစမ်ဵသပ်မက(InVivoToxicityTest) 

   ( Pharmacognostic   Study of payena paralleloneura Kurz (ကမ်ဵေဇာ)် ph.D 

  dissertation, Moe Moe Lwin,   Department of Botany, University of   

Yangon) အရ          ကမ်ဵေဇာ်ဆီအာဵ ၄၀ ml/kg   အထိေသာက်သုဳဵ၍ ရေကြ ာင်ဵ 

 ကမ်ဵေဇာ်ဆီ၏ အဏဇုီဝပိုဵ မျာဵအေပါ် အာနိသင်သကဒ်ေရာက်မကနှင်ဴ အနာကျက်အာနိသင ်စမ်ဵသပ်ရာတွင ် 

   ကမ်ဵေဇာဆ်သီ  ်ထိခိကု်ရှနာမျာဵတွင ်ပိုမိုအာနသိင်ရှိေကြ ာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသ ။် 

     

     

 
 
 
     

 ဒခြ ုဳငဳုသဳုဵသပ်ချက် 



ကျမ်ဵ ကုိဵစာရင်ဵ 

   ၁။ လက်ေတွ့အသုဳဵချ ေဆဵဖက်ဝငအ်ပငမ်ျာဵ ေပါင်ဵ ချုပ် အမှတ(်၂)၊ သုေတသနနငှ်ဴ ဖွဳ့ဖြ ိုဵေရဵဌာနခွဲ၊ 

 တိုင်ဵရင်ဵေဆဵက ာဦဵစီဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကြ ီဵဌာန၊ ၂၀၁၀၊ ဒဇီင်ဘာလ၊ စာမျက်နှာ ၃၇၄-၃၇၇ 
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   ၃။ Moe Moe Lwin, Pharmacognostic study of Payena paralleloneura 

 Kurz  (ကမ်ဵ ေဇာ်), Ph.D Dissertation, October, 2006, Department of 

 Botany,  University of Yangon, Myanmar 

   ၄။ Jyoti Sinha, Vinti Singh, Jyostana Singh and Rai AK, 

 Phytochemistry,  Ethanomedical Uses and Future Prospects of 

 Mahua (Madhua longifolia)  as a food: AReview, Journal of 

 Nutrition and Food Sciences, 2017 volume  7,issue 1, ISSN: 

 2155-9600 

   ၅။ Mihiri munasinghe, Jagh Wansapala, 'Oil extraction from Madhuca 

 longifolia (J.Konig)J.F.Macbr Seeds and evaluation of 

physicochemical  properties,Fatty acid profile, antioxidant potential 

and sensory  characteristics,' Trop.Agric.(Trinidad) vol.93 No.1 January 

2016, p.28-35  
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