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เกสรผึ้ง (Bee Pollen) คือ เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้ที่ผึ้งงานไปเก็บรวบรวมมา โดยการ
เข้าไปคลุกเคล้ากับอับเกสรเพ่ือให้เกสรติดขนตามตัว จากนั้นผึ้งใช้ขาปัดเขี่ยรวมกันเป็นก้อนใส่ไว้ที่
เก็บเกสร (Pollen Basket) ที่บริเวณขาหลังเพ่ือนำมาเก็บในหลอดรวงของรังผึ้งเพ่ือใช้เป็นอาหาร
สำหรับประชากรภายในรังผึ้งและใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน (รมณี สงวนดีกุล, 2555) ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของเกสรผึ้งนั้นได้รับความสนใจและมีผู้ศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและการวิจัยทางคลินิกถึงผล
ของเกสรผึ้งในการบำรุงร่างกาย ชะลอความชรา เสริมสมรรถภาพทางการกีฬาและทางเพศ เกสรผึ้ง
อาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพโดยเป็นแหล่งของโปรตีนและกรดอะมิโน ผู้ที่นิยมรับประทานจะนำไป
ผสมในกาแฟหรือเครื่องดื่ม เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว เป็นต้น ผู้ผลิตบางรายนำเกสรผึ้งมาทำเป็นเม็ด มี
การนำไปใช้ในเชิงเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เพ่ือกระตุ้นการทำงานของร่างกาย
ของนักกีฬาหรือผู้ที่ทำงานหนัก โดยรับประทานวันละ 5 มิลลิกรัม ทางการแพทย์ใช้รักษาผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ โดยเริ่มให้ในปริมาณต่ำ ๆ แล้วค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณขึ้น เพ่ือให้ร่างกายสร้างความต้านทานต่อ
เกสรของดอกไม้นั้น ๆ ในยุโรป มีการใช้เกสรผึ้งในการป้องกันและบรรเทาอาการแทรกซ้อนของ
ไข้หวัด นอกจากนี้เกสรผึ้งยังช่วยกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนัง กระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยง
เซลล์ได้อย่างทั่วถึง ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนังที่แห้ง จึงมีการนำไปใช้ในเครื่องสำอาง เช่น ครีมบำรุงผิว 
ครีมรองพ้ืน และใช้ในการบำรุงรักษาเส้นผมให้เป็นเงางาม เป็นต้น (รมณี สงวนดีกุล, 2555) มีการ
จำหน่ายเกสรผึ้งเพ่ือนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและใช้ในการรักษาโรคบางชนิด (Crane, 
1996) 

ประโยชน์ต่อสุขภาพของเกสรผึ้ง 
1. การต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง (Antiatherosclerotic Activity) คุณสมบัติของ

สารสกัดจากเกสรผึ้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือ การลดระดับไขมันในเลือด (Samochowiec & 
Wojcicki, 1981) ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis Plaque) (Wojcicki, et al., 
1986) ช่วยลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Platelet Aggregation) ทั้งในหลอดทดลอง (In vitro) 
(Kosmider, et al., 1983) และในสัตว์ทดลอง ( In vivo) (Wojcicki & Samochowiec, 1984) 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเกสรผึ้งโดยยืนยันว่าช่วยลดการเกิดภาวะหลอดเลือด
แข็งตัวในมนุษย์ (Wojcicki, et al., 1983) โดยทั่วไปการบริโภคอาหารกลุ่มไขมันเพ่ือลดความหนืด



 

ของเลือด ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ รวมถึงลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiovascular Disease) มีข้อแนะนำคือ ควรบริโภคกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวที่มีพันธะ
คู่ ตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป (Polyunsaturated Fatty Acids) ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้พบได้ในเกสรผึ้ง 
(Campos, et al., 1997) นอกจากนั้น Seppanen et al. (1989) ได้ทำการศึกษาชนิดของกรดไขมัน
ในเกสรผึ้ง พบว่า กรดไขมันในเกสรผึ้งอยู่ในรูปกรดไขมันอิสระ และเป็นกรดไขมันชนิดแอลฟ่า-ลิโนเล
นิก (-Linolenic Acid) ถึงร้อยละ 70 ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด โดยกรดไขมันแอลฟ่า-ลิโนเล
นิกจะเปลี่ยนไปเป็น Eicosapentaenoic Acid (EPA) ซึ่ง EPA จะเข้าไปช่วยลดการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือด (Moncada & Vane, 1984) 

2. ฤทธิ์ ในการต้านมะเร็ง (Anti-neoplastic Activity) ของเกสรผึ้ ง Zhang, et. al. 
(1995) ทำการศึกษาสารสกัด Hydroxamic Acid ที่ได้จากเกสรผึ้ง พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งใน
หลอดทดลอง นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการใช้สารสกัด Hydroxamic Acid กับผู้ป่วยโรคต่อม
ลูกหมากโต จำนวน 79 คน ที่มีอายุระหว่าง 62-89 ปี พบว่า สามารถลดอาการโตของต่อมลูกหมาก
และทำให้อาการปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น (Campos, et al., 1997)  

3. สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidants) ในเกสรผึ้ง 
เกสรผึ้ง ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอล (Phenolic 
Compounds) ประเภทโพลีฟีนอล (Polyphenol) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนแอโรมาติก 
(Aromatic Ring) ที่มีจำนวนหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl Group) รวมอยู่ในโมเลกุล ตั้งแต่ 2 วงขึ้นไป 
สามารถละลายในน้ำได้ ส่วนใหญ่มักพบอยู่รวมกับน้ำตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด์ 
(Glycoside) สารประกอบฟลาโวนอยด์ ได้แก่  Flavonol, Flavonone, Flavone, Isoflavone, 
Flavonol, Catechin และ Anthocyanins สารฟลาโวนอยด์มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
สามารถป้องกันการออกซิไดซ์ของวิตามินซี เนื่องจากสารฟลาโวนอยด์จะถูกออกซิไดซ์ก่อน (Bors, et 
al., 1995) 

ด้วยคุณประโยชน์ของเกสรผึ้งที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสารให้ประโยชน์
เชิงหน้าที่ที่ช่วยต้านการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง และฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระหรือต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการในเกสรผึ้ง ดังนั้น การบริโภคเกสรผึ้ง
หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมเกสรผึ้งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมและ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพ 
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