สาระน่ารู้: พิษผึ้ง ประโยชน์โทษของมัน
ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
ผึ ้ ง (Honeybee) จั ด เป็ น แมลงเศรษฐกิจที่
สำคัญและใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยผสมเกสร (Pollination) เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หรือผลิตผลที่เกิดจากผึ้ง
อาทิ น้ ำ ผึ ้ ง (Honey) แว็ ก ซ์ (Wax) พอโพลิ ส
( Propolis) ร อ ย ั ล เ ย ล ล ี ( Royal jelly) เ ก ส ร
(Pollen) และ พิษผึ้ง (Bee venom หรือ Apitoxin)
ในบรรดาผลผลิ ต ทั ้ ง หมดของผึ ้ ง นั ้ น “พิ ษ ผึ ้ ง ”
จัดเป็นหนึ่งในสารที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะพิษผึ้งจากผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera)
รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและพบว่า มีคุณสมบัติ
ทางการแพทย์และทางเภสัชศาสตร์ และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น การ
ผสมพิษผึ้งเพื่อทำเครื่องสำอาง การใช้พิษผึ้งในการ
บำบัดรักษา (Apitherapy)

พิษผึ้งถูกผลิตมาจากต่อมพิษในบริเวณช่อง
ท้องของผึ้ง มีองค์ประกอบหลักเป็น น้ำ 88% และ
ส่วนที่เหลืออีก 12% เมื่อแห้งมีลักษณะเป็นผงสีขาว
และสามารถละลายน้ ำ ได้ ดั ง รู ป ประกอบด้ ว ย
สารสำคัญ ได้แก่ เอนไซม์เชิงซ้อน ไขมันกรดอะมิโน
คาร์โบไฮเดรต และ เปปไทด์ต่าง ๆ โดยทั่วไปผึ้งใช้
พิษผึ้งเป็นกลไกการป้องกันรังและตัวเองจากศัตรู
ของพวกมัน จากการศึกษาพิษผึ้งของผึ้งพันธุ์พบว่ามี
ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ (Bioactivities) และประโยชน์
ในทางการแพทย์ (Therapeutic benefits) ของพิษ
ผึ ้ ง หลายด้ า น ได้ แ ก่ ต้ า นเช ื ้ อ จุ ล ิ น ท ร ี ย์
(Antimicrobial activity) ต้านการอักเสบของเซลล์
(Anti-inflammatory properties) ต ้ า น ก า ร
แข็ ง ตั ว ของเลื อ ด (Anticoagulant properties)
รวมถึงยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆ
[2-4] โดยคุณสมบัติเหล่านี้เกิดจากสารออกฤทธิ์
สำคั ญ หลายตั ว ที ่ ท ำให้ พ ิ ษ ผึ ้ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท าง
การแพทย์ คือ
▪ เมลลิ ท ทิ น (Melittin) เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก
(ร้อยละ 40-50 ของน้ำหนักพิษผึ้งแห้ง [5]) ซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดี ด้วยปริมาณออกฤทธิ์ที่
เหมาะสม [2, 3] ประกอบด้ ว ยกรดอมิ โ น 26
ชนิดที่แตกต่างกัน

รูปที่ 1 พิษผึ้งแห้ง
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ฝอยขยายตัวและเกิดการแพร่กระจายของการ
อักเสบได้
▪ เอปามีน (Apamin) (ร้อยละ 1-2 ของน้ำหนัก
พิษผึ้งแห้ง [5]) เป็น neurotoxin แบบอ่อนที่
สามารถเลือกขัดขวางช่องทางการส่งสั ญญาน
ประสาทส่วนกลางได้

▪ ฟอสโฟไลเปส เอสอง (Phospholipase A2 )
(ร้อยละ 10-12 ของน้ำหนักพิษผึ้งแห้ง [5]) สาร
นี้มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ แต่มีความสามารถในการ
ทำลาย phospholipids ซึ่งส่ว นประกอบหลั ก
ของเยื้อหุ้มเซลล์ นอกจากนี้ยังสามารถลดความ
ดันโลหิตและยับยั้งการแข็งตัวของเลือดได้ด้วย
▪ ไฮยาลูโรนิเดส (Hyaluronidase) (ร้อยละ 1-2
ของน้ำหนักพิษผึ้งแห้ง [5]) สารนี้ทำให้เส้นเลือด

รูปที่ 2 กลไกสำคัญสำหรับการต้านการอักเสบของเมลลิททินในการยับยั้งสัญญาณเส้นทางของ TLR2, TLR4, CD14, NEMO
และ PDGFRβ จึงทำให้ลดการกระตุ้นของ p38, ERK1 / 2, AKT, PLCγ1 รวมทั้งการโยกย้าย NF-κB เข้าไปในนิวเคลียส ผล
การยับยั้งนี้จะช่วยลดการอักเสบในผิวหนัง เส้นเลือด ข้อต่อ ตับ และเนื้อเยื่อเส้นประสาท [3]

จากคุณสมบัติดังกล่าวได้มีการประยุกต์ใช้พิษ
ผึ้งในการรักษาที่หลากหลาย เช่น การรักษาโรคไข
ข้อ เส้น เอ็น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อเข่า
เสื่อม การรักษาบาดแผล ลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
โรคเส้นโลหิตตีบ โรคผิวหนัง โรคทางระบบประสาท
โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งหลายชนิด

เป็นต้น [6-8] นอกจากประโยชน์นานาประการของ
พิษผึ้งแล้ว พิษผึ้งสามารถก่ออันตรายให้กับมนุษย์
เราโดยเฉพาะผู้ที่แพ้ต่อพิษผึ้ง โดยการแพ้ (Allergic
reaction)
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