
 

 
 

“ ဆ ေးဖ က်ဝင ်ငရတု်ဆကော ငေ်း ပင ်က ုအသ ေုး ပပ ြု၍ တ ငု ်ေးရငေ်း ဆ ေးပညော ပဖင ့်် 

ပ ဏောမ ကျနေ်းမ ော ဆရေး ဆ ော င ့််ဆရ ော က်ပြငေ်း ” 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

သိုဒတသေန င ်ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေခ ွဲ 

 

ဒမြား - ဆရောမမင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်ေွဲဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖောတ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားေွဲဲ့ပတ်သက်လ ိုဲ့ ဘယ်လ ို 

အဒကကောငြ်ားအရောက ို တင်ဆက်ဒပြားပါအ ိုြားမလွဲရ င။်  

ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ  မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်ေွဲဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖော တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောအစီအစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားေွဲဲ့ပတ်သက်လ ိုဲ့ ဆရောမ 

အဒေေွဲဲ့ “ဒဆြားဖက်ဝငင်ရိုတ်ဒကောင်ြားပငက် ိုအသ ိုြားဖပ ၍တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောဖဖင်  ပဏောမ 

ကျေ်ြားမောဒရြားဒစောင် ဒရ ောက်ဖခငြ်ား” ဆ ိုတွဲ အဒကကောင်ြားအရောက ို ဒဆ ြားဒန ြားတငဖ်ပသ ောြားမ ော 

ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား- ဟိုတ်ကွဲ ပါဆရောမ။   ါဆ ိုရင် ငရိုတ်ဒကောငြ်ားပင်ရွဲွံ့သ ပပ အမည်ေွဲဲ့ ဖမေ်မော တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြား 

သဒဘောသဘောဝဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားဆရောမ။   

ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ ပါ။ ငရိုတ်ဒကောင်ြားပင်ရွဲွံ့သ ပပ အမည်ကဒတော  Piper nigrum Linn. ဖဖစ်ပါတယ်။ 

မျ   ြားရငြ်ားကဒတော PIPERACEAEဖဖစ်ဖပီြား အင်္ဂလ ပ်လ ို Black pepperလ ိုဲ့ ဒခေါ်ပါတယ်။ 

ဖမေ်မော တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြား သဒဘောသဘောဝဒတ အရ ငရိုတ်ဒကောငြ်ားရွဲွံ့ အရသောကအမျောြား သ ကကတွဲ  

အတ ိုငြ်ား ပဆူ မ စ်ပ် ဖဖစ်ပါတယ်။ အေ ဲ့ကစူြားရ တွဲ အတ က် ဒတဒ ောဓောတ်၊ အောကောသဓောတ်ေွဲဲ့ 

ဒကကကျက်ဖပီြားတွဲ အခါမ ော အောြားဖဖစ်ဒစတွဲ  ပ ဝီဓောတ်လည်ြားရရ  မ ော ဖဖစ်ပါတယ်။ ါဒကကောင ် 

ခနဓာက ိုယ်ပူဒန ြားဒစတွဲ  အပူအပ င ်ဓောတ်က ိုရရ  ဒစဖပီြား အဒအြား ဏ် က ိုလည်ြား ကောက ယ်န ိုင် 

ပါတယ။်  ါဒကကောင ်ဟငြ်ားခတ်အဒမွှြားအကက  ငအ်ဖဖစ်ေွဲဲ့ ငရိုတ်ဒကောငြ်ားက ို ဒေဲ့စဉ်စောြားသ ိုြား ကကပါ 

တယ်။   

ဒမြား - ဟိုတ်ကွဲ ပါဆရောမ။ ငရိုတ်ဒကောငြ်ားပင်ဟော ဖမေ်မောဖပည်ရွဲွံ့ဘယ်ဒ သဒတ မ ော 

ဒပါက်ဒရောက်သလွဲဆ ိုတောက ိုလည်ြား ဆရောမအဒေေွဲဲ့ ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  



 

 
 

ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ ပါ။ငရိုတ်ဒကောငြ်ားပင်က ို ဖမေ်မောဖပည်အန  ဲ့အဖပောြားမ ော ဒပါက်ဒရောက်တော 

ဒတ ွံ့ရ  ရပါတယ်။ အ ူြားသဖဖင ် မ ေ်ဖပည်ေယ်၊ ရခ ိုင်ဖပည်ေယ်ေွဲဲ့တေသဂောရီတ ိုင်ြားဒတ မ ော ပ ိုမ ို 

ဒပါက်ဒရောက်  ကရ်  တောက ို ဒတ ွံ့ရ  ရပါတယ်။  

ဒမြား- ဟိုတ်ကွဲ ပါဆရောမ။ ငရိုတ်ဒကောငြ်ားပင်ရွဲွံ့တ ိုင်ြားရင်ြားဒဆြားဖက်ဆ ိုင်ရောင်္ိုဏ်သတတ တ ွေ န ဲ့ 

ပါဝင်တွဲ  ဓောတိုဖ ပ်ဒပါငြ်ားဒတ က ိုလည်ြားဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားဆရောမ။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ ပါ။ ငရိုတ်ဒကောင်ြားက ိုအမျောြားအောြားဖဖင ်အဒစ က ိုအသ ိုြားဖပ ပါတယ်။ ငရိုတ်ဒကောင်ြား 

ပင်ရွဲွံ့တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားဖက်ဆ ိုင်ရောင်္ိုဏ်သတတ ဒတွ ကဒတော  ငရိုတ်ဒကောင်ြားဒစ ဟော အဖျောြားဒရောင်္ါ၊ 

အစောအ မ်ဒရောင်္ါ၊ဒသ ြားပိုပ်ော၊ အတ င်ြားပူော၊ ဝမ်ြားက ိုက်ော၊ဝမ်ြားချ ပဖ်ခငြ်ား၊ ဒခ ြားမ  က်ဖခငြ်ား၊ ဒခါင်ြား 

တစ်ဖခမ်ြားက ိုက်ဖခငြ်ား၊ ဒလ၊ သလ ပ်၊ဒသ ြား၊ သည်ြားဒဖခတ ိုဲ့ေွဲဲ့ယ ဉ်ဒသောဒရောင်္ါမျောြား၊ ဆီြားကျေ်ဖပီြား 

ဒခ ြားေ ဲ့ဆ ိုြားဖခင်ြား ဒရောင်္ါဒတ မ ောအသ ိုြားဖပ ပါတယ်။ ါ  အဖပငဝ်မ်ြားမီြားဒတောက်ဖပီြားအစောက ိုဒကကဒစ 

ပါတယ်။ အူလမြ်ားဒကကောငြ်ားက ိုလည်ြားဒကောငြ်ားမ ေ်ဒစပါတယ်။ ဒသ ြားက ိုကက ဒစဖပီြား န ိုဲ့ရညက် ိုလည်ြား 

ပ ိုထွေကဒ်စပါတယ်။ ခနဓာက ိုယ်တ ငြ်ားအဆီက ိုလည်ြားကျဒစပါတယ်။ ပါဝငတ်ွဲ ဓောတိုဖ ပ်ဒပါင်ြား 

ဒတ ကဒတော ငရိုတ်ဒကောငြ်ားမ ောသ ပပ န င ်ေညြ်ားပညောဝေ်ကကီြားဌောေမ  ိုတ်ဒဝသည ်စောအိုပ်ဖဖစ်ဒသော 

င က်ဖျောြားန င ်အဖခောြားဒရောင်္ါမျောြားအတ က် အစ မြ်ား က်ဖမက်သည ် ဖမေ်မော တ ိုင်ြားရငြ်ား ဒဆြားပင်မျောြား၏ 

သိုဒတသေဖပ လိုပ်ရရ  သည ် အချက်မျောြားအရ volatile oil, piperdine,resin တ ိုဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ 

ငရိုတ်ဒကောငြ်ားမ ောပါဝငတ်ွဲ  peperine ဓောတ်ဟော ကင်ဆောက ိုကောက ယ်န ိုင်တွဲ  Anti-

carcinogenic ေွဲဲ့ Anti-convulsant သတတ ရ  ပါတယ်။  ါ  အဖပင် အ နဒ ယဒဆြားကျမ်ြားဖဖစ်တွဲ  

ောောေယအောဟောရဒဆြားကျမ်ြားအရ Maganese-0.24mg, vitamin k 6.88 mg, iron 1.24 

mg, dictary fiber 1.12 gm, တ ိုဲ့ပါဝငပ်ါတယ်။  ါ  အဖပင် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညော 

ဦြားစီြားဌောေမ  ိုတ်ဒဝဒသော Myanmar Herbal Pharmacopoeia Vol .1. အရ 

ငရိုတ်ဒကောငြ်ားမ ော Anti-oxidant ေွဲဲ့ Anti-bacterial အောေ သငရ်  ပါတယ်။   

ဒမြား - ဟိုတ်ကွဲ ပါဆရောမ။ ဒဆြားဖက်ဝင်ငရိုတ်ဒကောင်ြားပငက် ိုအသ ိုြားဖပ ဖပီြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြား 

ပညောဖဖင်  ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောင် ဒရ ောက်မှု ဒပြားန ိုင်တွဲ အဒကကောင်ြားက ိုလည်ြား ဆက်လက်ဖပီြား 

ဒဖပောဒပြားပါအ ိုြားရ င်။ 



 

 
 

 ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ ပါ။ ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောင် ဒရ ောကမ်ှုအတ က် ဝမ်ြားပျက်လျှင် ငရိုတ်ဒကောင်ြား 

၂ဒရ ြားသောြား၊ ရ  ေ်ြားခ ို၁ဒရ ြားသောြား၊ ချငြ်ား၁ကျပ်သောြားတ ိုဲ့က ို ဒရောစပ်အမှုေဲ့ဖ်ပ ဖပီြား တစ်ခါဒသောက် 

လက်ဖက်ရည်  ေ်ြား(၁)  ေ်ြားစောဒရဒန ြားေွဲဲ့ တစ်ဒေဲ့(၂)ကက မ ် ဒသောကဒ်ပြား န ိုငပ်ါတယ်။ 

င က်ဖျောြားဒရောင်္ါမ ော ဒဆြားခါြားကကီြားဖပ တ်ရည် ( ၁ ) လီတောတ င ် ငရိုတ်ဒကောင်ြားဒစ (၇)ဒစ  

 ိုဒ ောင်ြားခတ် ည ်ဖပီြား အကကမ်ြားပေ်ကေ်(၁)လ ိုြားစော တစ်ဒေဲ့(၃)ကက မ် ဒသောက်ဒပြားန ိုင်ပါတယ်။ 

သလ ပ်ကပဒ်ချောင်ြားဆ ိုြားရင် ငရိုတ်ဒကောငြ်ားမှုေဲ့် ၁ပွဲသောြားက ို ပျောြားရည်ဟင်ြားစောြား  ေ်ြား(၁)  ေ်ြားစောေွဲဲ့ 

ဒရောစပ်ဒဖျောဖ်ပီြား လျက်ဒပြားပါ။ သလ ပ်ကျပ်ခွဲဒေတွဲ  အဒအြားဒချောင်ြားဆ ိုြားဒရောင်္ါက ို သလ ပ် 

အ  က်မျောြားဒစဖပီြား သက်သောဒပျောကက်ငြ်ားဒစပါတယ်။  ါ  အဖပင် န ိုဲ့တ ိုက်မ ခင်မျောြားအတ က်  

န ိုဲ့ဒကောင်ြားစ ော  ကဒ်စပါတယ်။ ငရိုတ်ဒကောင်ြားမှုေဲ့်က ို ကက သကော၊  ေ်ချဉ်ဒရတ ိုဲ့ေွဲဲ့ဒသောကဒ်ပြားရင် 

အဒအြားမန ာဒစြားဒရောင်္ါက ို သက်သောဒပျောကက်ငြ်ား ဒစပါတယ်။ ဆီြားကျေ်ရင ် ငရိုတ်ဒကောင်ြား 

၁ကျပ်သောြား၊ ဖမငြ်ားခ ောရ က်ဒဖခောက် ၂ကျပ်သောြားတ ိုဲ့က ို အမှုေဲ့လ်ိုပ်ဖပီြား ပျောြားရည်ေွဲဲ့ဒတဖပီြား ေ ေက်/ည 

 ီြားကင်ြားခေဲ့်စောဒသောကဒ်ပြားပါ။  ါ  အဖပင် ငရိုတ်ဒကောင်ြားဒစ က ို မီြားကင်ဖပြီား  က်လောတွဲ  

အခ ိုြားအဒင ွံ့က ို ရ  ဒပြားရင် အခ ိုြားအောကောသရဒစဖပီြား ကက  ွံ့  ိုြားဒရောင်္ါက ို သက်သောဒပျောကက်ငြ်ား 

ဒစဖပီြား ဒခါင်ြားအ ိုဒခါင်ြားခွဲဖခငြ်ားဒတ က ိုလည်ြားသက်သော ဒစပါတယ်။ ငရိုတ်ဒကောင်ြားဒစ က ို ၂ ဒစ  ၃ 

ဒစ ခေဲ့် စောြားဒပြားရင ် အစောဒကကဒလဒကကဒစဖပီြားဆီြား ဒကောင်ြားဒစပါတယ်။ ဝမ်ြားဒဖော၊ ဝမ်ြားဒရောင် 

ဖခငြ်ားက ို လည်ြားသက်သောဒစပါတယ်။ ငရိုတ်ဒကောင်ြား၊ ချင်ြားဒဖခောက်၊ ီရော၊သ ဒနဓာဆောြားတ ိုဲ့က ို 

ဆတူအမှုေဲ့ဖ်ပ ဖပီြား  မင်ြားစောြားဖပီြားတ ိုင်ြား (၃)ပွဲသောြားခေဲ့် လက်ဖက်ရည ် ေ်ြား(၁)  ေ်ြားစော 

စောြားဒပြားမယ်ဆ ိုရင်ဝမ်ြားမီြားန ှုွံ့ဖပီြား အစောမဒကကတွဲ ဒရောင်္ါက ို သက်သောဒစပါတယ်။ ဒလ  ိုြား 

ဒလဒအောင ်ရင ် ငရိုတ်ဒကောင်ြားမှုေဲ့ေ်ွဲဲ့ န ယ်ချ   မှုေဲ့်က ိုဒရောစပ်ဖပီြားလျက်ဒပြားပါ။  ါ  အဖပင် 

ငရိုတ်ဒကောငြ်ားမှုေဲ့်ခတ် ောြားဒသော ဟင်ြားခါြားပူပူက ို ဒသောက်ဒပြားရင ်  အခ ိုြားအောကောသရဖပီြား 

ဒခ ြားရဒစတွဲ အတ က်ဒကကောင ် အဒအြားမ ဖျောြားတောက ိုသက်သော ဒပျောက်ကငြ်ားဒစပါတယ်။ 

 ါဒကကောင ် အ က်မ ော ဒဖပောဖပခွဲ တောဒတ ကဒတော  “ဒဆြားဖက်ဝင်ငရိုတ်ဒကောငြ်ားပင်က ို 

အသ ိုြားဖပ ၍တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒဆြားပညောဖဖင  ်ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောင်  ဒရ ောက်ဖခငြ်ား”  အဒကကောင်ြားအရော 

အချ   ွံ့က ို ဆရောမအဒေေွဲဲ့ဒဖပောဖပခွဲ တော ဖဖစ်ပါတယ်။ 



 

 
 

ဒမြား - ဟိုတ်ကွဲ ပါဆရောမ။ “ဒဆြားဖက်ဝင်ငရိုတ်ဒကောင်ြားပငက် ို အသ ိုြားဖပ ၍ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညော 

ဖဖင်  ပဏောမကျေ်ြားမောဒရြားဒစောင် ဒရ ောက်ဖခငြ်ား” ဆ ိုတွဲ ဒခါင်ြားစဉ်ဒအောက်မ ော အခိုလ ိုဆရောမအဒေေွဲ 

ဖပည်သူလူ ိုက ို ဖပည ်ဖပည ်စ ိုစ ိုအသ ဒပြားဒဖပောကကောြားသ ောြားတွဲ အတ က် ဖမေ်မော အသ န င ်ရိုပ်ဖမင် 

သ ကကောြားမ  အ ူြားပငဒ်ကျြား ူြားတငရ်  ပါတယရ် င။်  

ဒဖဖ - ဟိုတ်ကွဲ ပါ။ ဆရောမအဒေေွဲဲ့လည်ြား ဖပည်သူလူ ိုက ို တ ိုင်ြားရငြ်ားဒဆြားပညောေွဲဲ့ 

ကျေ်ြားမောဒရြားအသ ပညောဒပြားဒစောင ်ဒရ ောက်မှုဒပြားန ိုင်ဖ ိုဲ့အတ က် တငဖ်ပခ င ်ဖပ တွဲ  ဖမေ်မော အသ န င ် 

ရိုပ်ဖမင်သ ကကောြားက ိုလည်ြား အ ူြားပငဒ်ကျြား ူြားတငရ်  ပါတယ်ရ င်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


