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Abstract

Objective—To evaluate the contraceptive efficacy of 5 year implantation of synthetic progesterone hormone (75 mg of levonorgestrel) in mature female cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis), aged 4.40
± 0.92 years and weighted 3.28 ± 0.79 kg, inhabiting Pranakorn Khiri, Petchaburi Province.
Materials and Methods—Forty monkeys were randomly re-captured, anesthetized and weighed after
0 – 5 years of levonorgestrel implantation. The blood samples were collected for serum estradiol and
progesterone determinations, and the cervical mucus was collected and examined for the viscosity.
Results—We found that levonorgestrel could suppress ovulation by decreasing serum estradiol and progesterone levels (mean ± SD = 28.36 ± 13.42 pg/ml and 0.12 ± 0.05 ng/ml for estradiol and progesterone
levels, respectively) during 0 - 5 year implantation, and increasing the viscosity of cervical mucus (ranging by 0.55 – 1.50 cm) after 0 - 2 years of levonorgestrel implantation. Besides, the body weight gains
were significantly increased (from 0.26 ± 0.15 kg after 0 – 0.5 years of levonorgestrel implantation to
2.60 ± 0.64 kg after 4.6 – 5.0 year implantation; p<0.05) and correlated with the time of implantation (r2
= 0.742, P<0.05).
Conclusion—From this study, it can conclude that levonorgestrel implantation can exhibit the contraceptive efficacy for at least 2 years, and it can also induce a side effect on body weight gains in feral female
monkeys.
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ประสิ ทธิภาพในการคุมก�ำเนิดโดยวิธีการฝังลีโวเนอร์ เจสเตรลเป็ น
เวลานาน 5 ปี ในลิงแสมเพศเมียในธรรมชาติ
มหิ ศร ประภาสะโนบล1*, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์2, สุ จินดา มาลัยวิจิตรนนท์3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามศึกษาประสิ ทธิผลในการคุมก�ำเนิดลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมีย
วัยเจริ ญพันธุ์ จ�ำนวน 40 ตัว อายุ 4.40 ± 0.92 ปี และน�้ำหนักตัว 3.28 ± 0.79 กิโลกรัม ณ พระนครคีรี
จ. เพชรบุรี ภายหลังการฝั งฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ (ลีโวเนอร์ เจสเตรล ปริ มาณ 75
มิลลิกรัม) ใต้ผวิ หนัง เป็ นเวลานาน 5 ปี
วิธีการ โดยท�ำการสุ่ มจับลิง จ�ำนวน 40 ตัว ภายหลังการฝังลีโวเนอร์เจสเตรลนาน 0 – 5 ปี น�ำมาฉี ดยา
สลบ ชัง่ น�้ำหนักตัว เก็บเลือดไปวัดระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน และเก็บมูก
ที่คอมดลูกไปวัดความข้นหนืด
ผลการศึกษา จากการทดลองพบว่าฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถยับยั้งการตกไข่ได้ โดยท�ำให้
ระดับเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนในซี รัมลดต�่ำลง (28.36 ± 13.42 พิโคกรัม/มิลลิลิตร และ
0.12 ± 0.05 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�ำหรับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ตามล�ำดับ)
ในช่วง 0 – 5 ปี ของการฝังลีโวเนอร์เจสเตรล และไปเพิ่มความข้นหนืดของมูกคอมดลูก (0.55 – 1.50
เซนติเมตร) ในช่วงเวลา 0 – 2 ปี หลังการฝังฮอร์โมน นอกจากนี้ยงั ท�ำให้น้ ำ� หนักตัวของลิงเพิ่มสู งขึ้น
(จาก 0.26 ± 0.15 กิโลกรัม เป็ น 2.60 ± 0.64 กิโลกรัม หลังการฝังนาน 0 – 0.5 ปี และ 4.6 – 5.0 ปี ;
P<0.05) และสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ฝัง (r2 = 0.742, P<0.05)
ข้ อสรุ ป จากการศึกษาในครั้งนี้สรุ ปได้วา่ การฝังฮอร์ โมนลีโวเนอร์ เจสเตรล สามารถคุมก�ำเนิดลิง
แสมเพศเมียในธรรมชาติ ได้นานอย่างน้อย 2 ปี และมีผลข้างเคียงคือการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัว
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บทนำ�
ลิงแสมหรื อลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เป็ นลิงสกุลมะแคค (macaque) ที่จดั เป็ นสัตว์
ป่ าคุม้ ครองประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยพบ
ได้แทบทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [1, 2] ส�ำหรับจังหวัดเพชรบุรี
พบประชากรลิงแสมจ�ำนวนมากกว่า 13 พื้นที่ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เขา
หลวง และเขาบันไดอิฐ เป็ นต้น ซึ่งพบว่าทั้ง 3 พื้นที่มีลิงแสมจ�ำนวนมากกว่า 4,000 ตัว [3] เนื่องด้วย
ลิงแสมมีระยะเวลาตั้งท้องนานประมาณ 165 วัน จึงสามารถขยายพันธุไ์ ด้อย่างรวดเร็ว กอปรกับพื้นที่
ทั้ง 3 แห่ง อยูก่ ลางแหล่งชุมชน หรื ออยูใ่ กล้แหล่งเกษตรกรรม จึงท�ำให้แหล่งอาหารธรรมชาติของลิง
มีจำ� นวนจ�ำกัดและไม่เพียงพอ จึงท�ำให้เกิดการกระทบกระทัง่ กันระหว่างคนและลิง และก่อให้เกิด
ปั ญหาต่าง ๆ ตามมา [2] เช่น ก่อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สิน รวมถึงท�ำร้ายประชาชนในพื้นที่และนัก
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยงั อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อระหว่างคนและลิงได้ อาทิ วัณโรค มาเลเรี ย และไวรัส
ต่าง ๆ เป็ นต้น [4] หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามลดจ�ำนวนประชากร
ของลิงแสมลงโดยการคุมก�ำเนิด หนึ่งในวิธีการนั้นคือ การผ่าตัดท�ำหมันทั้งใน ลิงแสมเพศผูแ้ ละ
ลิงแสมเพศเมีย [3] ถึงแม้วา่ วิธีการคุมก�ำเนิดดังกล่าวจะเป็ นวิธีคุมก�ำเนิดที่ได้ผลถาวร แต่กม็ ีความยุง่
ยากในการจัดการทั้งการจับและบังคับสัตว์ ต้องมีการใช้บุคลากรที่ชำ� นาญการเฉพาะทาง เช่ น
สัตวแพทย์ และมีคา่ ใช้จ่ายต่อตัวที่คอ่ นข้างสูง ท�ำให้ตอ้ งใช้งบประมาณในการคุมก�ำเนิดที่มากเกินไป
เนื่องจากลิงแสมเป็ นสัตว์ที่มีสรี รวิทยาของระบบสื บพันธุค์ ล้ายคลึงกับคน มีรอบประจ�ำเดือน
นาน 30.56 ± 1.30 วัน และมีประจ�ำเดือนนานประมาณ 3 วัน อีกทั้งยังมีรูปแบบการหลัง่ ฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับระบบสื บพันธุ์ เช่น ฮอร์โมน ลูทิไนซิ่ง (luteinizing hormone) ฮอร์โมน ฟอลลิเคิล สติมู
เลติ้ง (follicle stimulating hormone) เอสตราไดออล (estradiol) และโปรเจสเตอโรน (progesterone)
ที่คล้ายคลึงกับในคนด้วย [5] ดังนั้นการคุมก�ำเนิดที่มีการใช้ในคนจึงน่าจะน�ำมาใช้ในลิงได้ผลเช่น
กัน ซึ่ งวิธีการคุมก�ำเนิ ดที่ผวู ้ ิจยั สนใจในครั้งนี้ คือ คุมก�ำเนิดโดยการฝังฮอร์ โมนลีโวเนอร์ เจสเตรล
(levonorgestrel, LNG) ซึ่งเป็ นฮอร์โมนในกลุ่มโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ (synthetic progesterone)
มีชื่อทางการค้าว่าจาเดลล์ (Jadelle®) หรื อนอร์ เพลนซ์ทู (Norplant II®) มีลกั ษณะเป็ นแท่ง บรรจุ
ฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล ปริ มาณแท่งละ 75 มิลลิกรัม ในคนจะใช้ครั้งละ 2 แท่ง หรื อ 150 มิลลิกรัม
ท�ำให้สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการฝัง ลีโวเนอร์เจสเตรลมีคุณสมบัติที่ดีใน
การซึมผ่านหลอดฝังคุมก�ำเนิด จะมีฮอร์โมนปริ มาณเล็กน้อยปลดปล่อยเข้าสู่ร่างกายของผูใ้ ช้อย่างต่อ
เนื่อง ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดสูงสุ ดภายใน 2-3 วันแรก และจะลดลงตามระยะเวลาที่ฝัง โดย
ถูกขับออกทางปัสสาวะ และอุจจาระประมาณร้อยละ 40 - 50 และ 16 - 48 ตามล�ำดับ [5, 6] พบว่า
สตรี ที่ใช้ยาคุมก�ำเนิดแบบฝังสามารถคุมก�ำเนิดได้นานถึง 5 ปี [7-10] นอกจากนี้ยงั ได้มีการทดลอง
ใช้ลีโวเนอร์เจสเตรลในลิงในสวนสัตว์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น ลิงทามาลินสิ งโตสี ทอง (Le-
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ontopithecus rosalia) ลิงมะแคคหางสิ งโต (Macaca silenus) ลิงอุรังอุตงั (Pongo pygmaeus) และลิง
กระรอก (Verecia varicgata) เป็ นต้น [10] ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงสนใจติดตามประสิ ทธิผลของ
การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลต่อการคุมก�ำเนิดลิงแสม เพศเมีย ที่อาศัยอยู่ ณ พระนครคีรี จ. เพชรบุรี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีศ่ ึกษา
ท�ำการศึกษาวิจยั ณ อุทยานประวัตศิ าสตร์ พระนครคีรี (เขาวัง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จากที่ได้วางกรงดักจับลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมีย วัยเจริ ญพันธุ์ อายุระหว่าง 3 – 7 ปี (เฉลี่ย
4.40 ± 0.92) น�้ำหนักตัวระหว่าง 2.0 – 5.0 กิโลกรัม (เฉลี่ย 3.28 ± 0.79) ในปี พ.ศ. 2548 และระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551 -2554 น�ำมาฉี ดยาสลบ Zoletil®100 (บริ ษทั Virbac Animal Health Ltd., ประเทศ
ฝรั่งเศส) ผสมกับ Rompun® (บริ ษทั Bayer Korea Ltd., ประเทศเกาหลี)ในอัตราส่ วน 1 ต่อ 1 ในขนาด
0.1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน�้ำหนักตัว เข้าทางกล้ามเนื้ อต้นขา จากนั้นน�ำลิงแต่ละตัวที่สลบแล้วมาชัง่
น�้ำหนักตัว และฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (บริ ษทั Bayer Schering Pharma, ประเทศฟิ นแลนด์)
จ�ำนวน 1 แท่ง (มีปริ มาณฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล เท่ากับ 75 มิลลิกรัม) เข้าใต้ผวิ หนังที่บริ เวณต้น
ขาหน้า เพื่อใช้คุมก�ำเนิดลิง จากนั้นฝังหมายเลขไมโครชิพที่หลังใบหูขา้ งขวา หรื อท�ำสัญลักษณ์รอย
สักที่หน้าอกของลิง เพื่อใช้ในการจ�ำแนกลิงแต่ละตัวในการติดตามศึกษาผลต่อไปในอนาคต รอจน
กระทัง่ ลิงฟื้ นจากการสลบอย่างเต็มที่ จึงปล่อยลิงแต่ละตัวกลับคืนสู่ ถิ่นที่อยูอ่ าศัยเดิม จากนั้นใน
ปี งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) ได้สุ่มจับลิงอีกครั้ง ภายหลังจากการฝังฮอร์โมน
ลีโวเนอร์เจสเตรล เป็ นระยะเวลานานต่าง ๆ กัน (ดัง Table 1) จ�ำนวนทั้งหมด 40 ตัว โดยใช้กรงดัก
จับและวางยาสลบเช่นเดียวกับก่อนการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล ติดตามบันทึกประวัติลิงแต่ละ
ตัวโดยสังเกตจากรหัสหมายเลขไมโครชิพที่ฝังที่หลังใบหูขา้ งขวา (ลิง 24 ตัว) หรื อสัญลักษณ์รอยสัก
(ลิง 16 ตัว) ที่หน้าอกของลิง ชัง่ น�้ำหนักตัว เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อน�ำไปตรวจวัดปริ มาณฮอร์โมนโปร
เจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม และเก็บมูกที่คอมดลูก เพื่อน�ำไปวัดความข้นหนืด ต่อไป
การทดลองในครั้งนี้ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ สภาวิจยั
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542
การวัดระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม
เก็บตัวอย่างเลือด ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร จากหลอดเลือดด�ำบริ เวณขาหนีบ (femoral vein) น�ำ
ตัวอย่างเลือดที่ได้ ไปปั่นเหวีย่ งด้วยเครื่ องเซนติฟิวส์ที่ระดับความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที นาน 30 นาที
แยกเก็บตัวอย่าง ซีรัมไว้ในตูแ้ ช่แข็ง ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ก่อนน�ำไปวิเคราะห์หาระดับ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออล ด้วยวิธี Chemilunescence immune assay โดยส่ งวัดที่
BRIA Laboratory Ltd., กรุ งเทพฯ โดยมีค่าความไวในการตรวจวัดของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและ
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เอสตราไดออล เท่ากับ 0.1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และ 10 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ
การวัดความข้ นหนืดของมูกทีค่ อมดลูก
วัดความข้นหนื ดของมูกที่คอมดลูกท�ำโดยเก็บมูกที่คอมดลูกลิงแต่ละตัว โดยใช้สำ� ลีพนั ที่
ปลายไม้ (cotton bud) สอดเข้าไปที่ช่องคลอด เกลี่ยที่คอมดลูกของลิงเพือ่ ให้ได้มกู ติดส�ำลีให้มากที่สุด
จากนั้นน�ำมูกที่ได้มาเกลี่ยลงบนแผ่นสไลด์ น�ำแผ่นปิ ดสไลด์ (cover glass) อีกแผ่นมาปิ ดประกบ ดึง
แผ่นปิ ดสไลด์ข้ ึน มูกที่ติดกับแผ่นสไลด์ถูกดึงยืดออกมา วัดระยะทางที่ดึงยืดขึ้นมาได้ (หน่วยเป็ น
เซนติเมตร) และให้ค่าระยะทางที่วดั ได้เป็ นดัชนีบ่งชี้ความข้นหนืดของมูกที่คอมดลูก
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
แสดงผลข้อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย (mean) ± ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (standard deviation; SD)
เปรี ยบเทียบน�้ำหนักตัวลิงแสมระหว่างวันที่ฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (Day of implantation) กับ
วันที่สุ่มจับได้ครั้งที่ 2 ภายหลังการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็ นระยะเวลาต่าง ๆ (Day of sampling) ด้วยวิธี Paired t-test และเปรี ยบเทียบน�้ำหนักตัว ความข้นหนืดของมูกที่คอมดลูก ระดับ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และเอสตราไดออล ระหว่างกลุ่มโดยวิธี One-way Analysis of Variance
(ANOVA) และวิเคราะห์ความต่างระหว่างกลุ่ม (pos-hoc test) ด้วยดันแคนส์ นิว มัลติเพิล เรนจ์ เทสต์
(Duncan’s new multiple range test) ยอมรับค่าความแตกต่างที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็ จรู ป SPSS version 11.5

ผลการศึกษา
ระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม
เนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนที่วดั ได้มีค่าต�่ำมาก (มีค่าอยูใ่ น
ช่วง 11 – 68 พิโคกรัม/มิลลิลิตร หรื อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.36 ± 13.42 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ส�ำหรับ
ฮอร์โมนเอสตราไดออล และมีค่าอยูใ่ นช่วง <0.1 – 0.3 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรื อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.12
± 0.05 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�ำหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับระดับฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนที่ค่าที่วดั ได้ส่วนใหญ่ต่ำ� กว่าค่าต�่ำสุ ด (sensitivity of detection) ที่จะตรวจวัดได้ นัน่
คือ มีค่าน้อยกว่า 0.1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร จึงท�ำให้เมื่อพิจารณาระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และ
เอสโตรเจนในลิงแต่ละตัว กับระยะเวลาที่ฝังฮอร์โมนคุมก�ำเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล พบว่ามีความแกว่ง
ไกวอย่างไม่สมั พันธ์กบั ช่วงเวลาที่ฝังลีโวเนอร์เจสเตรล (r2 = 0.116 และ 0.0001, P>0.05) แต่อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ตามช่วง
เวลาทั้ง 7 ช่วง (Figure 1) พบว่าระดับเอสตราไดออลมีค่าสู งที่สุดในช่วง 1 ปี แรก คือ 0 – 0.5 และ 0.6
– 1.0 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.42 ± 0.75 และ 35 ± 11.31 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ (Figure 1A) ใน
ขณะที่ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีค่าสูงในช่วง 0.6 – 1.0 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 ± 0.07 นาโน
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กรัม/มิลลิลิตร (Figure 1B) แต่ไม่พบค่าความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มของลิง นอกจากนี้ยงั พบ
ว่ามีลิง 1 ตัว (จากทั้งหมด 4 ตัว) ภายหลังการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลนาน 260 สัปดาห์ (ระยะเวลานาน
4.8 ปี ) มีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนสูงมาก (มีคา่ เท่ากับ 96 พิโคกรัม/มิลลิลิตร
ส�ำหรับฮอร์โมนเอสตราไดออล และ 0.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�ำหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ตาม
ล�ำดับ) เมื่อเทียบกับลิงตัวอื่น ๆ ทั้ง 39 ตัว จึงแยกค่านี้ออกจากการค�ำนวณค่าเฉลี่ย (Figure 1)
ความข้ นหนืดของมูกคอมดลูก
สามารถตรวจวัดความข้นหนืดของมูกที่คอมดลูกได้เฉพาะในช่วงเวลา 0 - 2 ปี (มีค่าอยูใ่ น
ช่วง 0.55 – 1.50 เซนติเมตร) หลังการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (Table 1) ส่ วนช่วงเวลาอื่น ๆ ไม่
สามารถทดสอบความหนืดได้ ทั้งนี้เนื่องจากมูกที่เก็บได้มีปริ มาณน้อยมาก เมื่อเปรี ยบเทียบค่าความ
ข้นหนืดของมูกที่คอมดลูก ที่ได้ในแต่ละช่วง พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
น�้ำหนักตัว
จากการติดตามค่าน�้ำหนักตัวของลิงแสมเพศเมีย ณ วันที่ได้รับการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจส
เตรล (Day of implantation) เปรี ยบเทียบกับน�้ำหนักตัววันที่ตามสุ่ มจับภายหลังการฝังฮอร์โมนลีโว
เนอร์เจสเตรลเป็ นระยะเวลาหนึ่ง (Day of sampling) โดยแบ่งกลุ่มลิงแสมที่สุ่มจับได้ตามช่วงระยะ
เวลาที่ผา่ นการฝังฮอร์โมนคุมก�ำเนิดได้เป็ น 7 ช่วง (Table 1) พบว่าค่าเฉลี่ยของน�้ำหนักตัวลิงแสมเพิม่

Table 1. Body Weights and Cervical Mucus Viscosity of Female Cynomolgus Monkeys on the
Day of Implantation of Levonorgestrel and the Day of Sampling
Duration
(year)

Number of
animals

0 – 0.5
0.6 – 1.0
1.1 – 1.5
1.6 – 2.0
2.1 – 2.5
4.1 – 4.5
4.6 – 5.0

14
2
3
10
2
5
4

Day of
implantation
3.48 ± 0.75
3.25 ± 0.21
3.16 ± 1.01
2.69 ± 0.72
3.25 ± 1.06
3.46 ± 0.82
3.92 ± 0.53

Body weight (kg)
Day of sampling Body weight gain
3.75 ± 0.82*
3.50 ± 0.00
4.40 ± 0.85*
4.17 ± 0.49*
5.00 ± 2.12
5.66 ± 0.80*
6.52 ± 1.17*

0.26 ± 0.15a
0.25 ± 0.21a
1.23 ± 0.37ab
1.48 ± 0.66ab
1.75 ± 1.06ab
2.20 ± 0.27b
2.60 ± 0.64b

Cervical mucus
viscosity (cm)
1.50 ± 1.65
0.75 ± 0.35
1.16 ± 1.60
0.55 ± 0.59
NA
NA
NA

=P<0.05 compared with the body weight on the day of implantation, NA=Not Applicable
ab
Different superscripts indicate a significant difference (P<0.05).
*
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Figure 1. Serum Estradiol and Progesterone Levels in Feral Female Cynomolgus Monkeysa

A

B

Serum estradiol (A) and progesterone (B) levels were determined on the day of sampling, after some duration
of time of levonorgestrel implantation. Note that one of the four monkeys during 4.5 – 5.0 years showed a very
distinctively high estradiol and progesterone levels and these were excluded from the calculation (see text).
The dotted lines indicate the lowest limit of detection (10 pg/ml for estradiol and 0.1 ng/ml for progesterone).
a
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สูงขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทุกช่วงเวลา (ยกเว้นที่ 0.6 – 1.0 และ 2.1 - 2.5 ปี ที่จำ� นวน
ลิงที่จบั ได้มีเพียง 2 ตัว จึงไม่มีการค�ำนวณความแตกต่างทางสถิติ แต่จะเห็นได้วา่ ค่าน�้ำหนักตัวของ
ลิงเพิม่ สูงขึ้นเช่นกัน) และเมื่อพิจารณาน�้ำหนักที่เพิม่ ขึ้นกับระยะเวลาที่ฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล
พบว่าเมื่อระยะเวลานานขึ้นน�้ำหนักตัวของลิงเพิม่ สูงขึ้นอย่างสัมพันธ์กนั ทางสถิติ (r2 = 0.742, P<0.05;
Figure 2 และ Table 1)

วิจารณ์
จากการศึกษาผลของการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลต่อประสิ ทธิภาพในการคุมก�ำเนิดลิง
แสมเพศเมีย ที่อาศัยอยู่ ณ เขาวัง จ. เพชรบุรี ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แบบเชิงสังเกต (Retrospective study) โดยติดตามวัดการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล

Figure 2. Body Weight Gain in Relation to the Time of Levonorgestrel Implantation in Feral
Female Cynomolgus Monkeys
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และโปรเจสเตอโรนในซีรัม ความ ข้นหนืดของมูกที่คอมดลูก และน�้ำหนักตัว ภายหลังจากที่ได้ฝัง
ลีโวเนอร์เจสเตรลนาน 0 – 5 ปี เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในภาคสนามที่เป็ นสภาพ
พื้นที่อยูอ่ าศัยจริ งของสัตว์ จึงมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ เช่น จ�ำนวนตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลาที่ศึกษา
มีจำ� นวนไม่มากนัก และจ�ำนวนลิงที่ใช้ในการศึกษาแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะว่าการสุ่ ม
จับลิงแสมเพือ่ ให้ได้ลิงแสมเพศเมีย อีกทั้งยังต้องเป็ นลิงแสมที่เคยได้รับการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจส
เตรลมาก่อน จากจ�ำนวนประชากรลิงแสมที่มีอยูท่ ้ งั หมดประมาณ 2,000 ตัว จึงเป็ นไปได้ยากยิง่ [3]
และไม่สามารถไปก�ำหนดกฎเกณฑ์หรื อควบคุมปั จจัยต่าง ๆ กับสัตว์ได้ นอกจากนี้ การศึกษาใน
ลักษณะนี้ตอ้ งใช้งบประมาณที่สูง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยที่วา่ การศึกษาในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะน�ำผลที่ได้
ไปประยุกต์ใช้กบั ลิงแสมที่อาศัยอยูใ่ นธรรมชาติ ที่อยูใ่ นสภาวะประชากรล้นจ�ำนวน และก�ำลังก่อให้
เกิดปัญหาในพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยในขณะนี้ [2, 12] จึงหวังว่าผลที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการลิงแสม
และลิงชนิดอื่น ๆ
มีรายงานว่าลีโวเนอร์เจสเตรล ซึ่งจัดเป็ นรู ปแบบหนึ่งของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์
สามารถใช้ในการคุมก�ำเนิดได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การกิน [13] การท�ำเป็ นห่วงสอดในช่องคลอด
[14] หรื อที่นิยมกันมากในปัจจุบนั คือ การฝังใต้ผวิ หนัง [11] เพราะมีอายุอยูไ่ ด้นานกว่า และในคน
ส่ วนใหญ่จะอยูไ่ ด้นานถึง 5 ปี [11] ข้อดีของการใช้ฮอร์โมนคุมก�ำเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล คือ มีราคา
ถูก และเหมาะกับคนที่มีอาการแพ้ฮอร์โมนเอสตราไดออล และไม่สามารถใช้ฮอร์โมนคุมก�ำเนิดชนิด
เอสตราไดออล-โปรเจสเตอโรนได้ และเมื่อหยุดใช้สามารถกลับคืนสู่ สภาวะปกติของสมดุลของ
ฮอร์โมนได้ [14] ลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถออกฤทธิ์ คุมก�ำเนิดได้โดยไปยับยั้งการเจริ ญของถุงไข่
(follicle) และยับยั้งการตกไข่ (ovulation) [16] โดยการออกฤทธิ์ของลีโวเนอร์เจสเตรลในการยับยั้ง
การตกไข่จะเกิดได้ 2 ระดับ คือ ที่รังไข่ และที่สมองส่ วนไฮโปทาลามัส ที่รังไข่ ลีโวเนอร์เจสเตรล
ไปยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์อะโรมาเตส (aromatase enzyme) ที่ทำ� หน้าเปลี่ยนฮอร์โมนแอนโด
รสตทีนไดโอน (androstenedione) เป็ นฮอร์โมนเอสตราไดออล จึงท�ำให้ระดับฮอร์โมนเอสตราได
ออล ลดลง เมื่อระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลลดลงจึงไม่สามารถไปกระตุน้ แบบ positive feedback
ให้ระดับฮอร์โมนลูทีไนซิ่ง ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า เพิม่ สูงขึ้นได้ (หรื ออีกนัยหนึ่งคือระดับฮอร์โมน
ลูทีไนซิ่ ง ลดลง) จึงท�ำให้ไม่เกิดการตกไข่ และไม่เกิดการสร้างคอร์ปัส ลูเตียม (corpus luteum) และ
ท�ำให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง ตามล�ำดับ จึงท�ำให้สตั ว์เป็ นหมันแบบชัว่ คราวได้ ในสมองส่ วน
ไฮโปทาลามัส พบว่าลีโวเนอร์เจสเตรลไปมีผลต่อการหลัง่ ฮอร์โมนโกนาโดโทปิ น รี ลิสซิ่ง (gonadotropin releasing hormone) [17] ดังนั้นจะเห็นได้วา่ จากการทดลองครั้งนี้ระดับฮอร์ โมนเอสตราได
ออลและโปรเจสเตอโรนที่วดั ได้ ภายหลังการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลจึงมีค่าต�่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่วดั ได้ส่วนใหญ่ต่ำ� กว่าค่าต�่ำสุ ด (sensitivity of detection) ที่จะตรวจ
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วัดได้ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ในลิงแสม เพศเมีย
ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณเขาวัง จ.เพชรบุรี และมีรอบประจ�ำเดือนปกติประมาณ 30 วัน ที่อยูใ่ นระยะฟอลลิคู
ล่าร์ช่วงต้น (early follicular phase) ซึ่งมีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลในซี รัม อยูใ่ น ช่วง <10 – 95
พิโคกรัม/มิลลิลิตร (เฉลี่ย 39.09 ± 24.55 พิโคกรัม/มิลลิลิตร) และระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อยู่
ในช่วง <0.1 – 9.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (เฉลี่ย 0.64 ± 1.75 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) (unpublished data)
จึงเป็ นการยืนยันว่า การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถไปยับยั้งการหลัง่ ฮอร์โมนเอสตราได
ออลและโปรเจสเตอโรนจากรังไข่ได้ และจากรายงานในลิงวอกที่มีรอบประจ�ำเดือนปกติที่อยูใ่ นระ
ยะฟอลลิคูลาร์ (mid follicular phase) พบว่าระดับของฮอร์โมนเอสตราไดออล มีค่าอยูร่ ะหว่าง 75
– 300 พิโคกรัม/มิลลิลิตร [17]
นอกจากการออกฤทธิ์ ของลีโวเนอร์ เจสเตรลที่สมองส่ วนไฮโปทาลามัสและที่รังไข่แล้ว
ลีโวเนอร์เจสเตรลยังสามารถออกฤทธิ์ที่คอมดลูกได้อีกด้วย โดยไปท�ำให้มีการหลัง่ มูกที่มีลกั ษณะข้น
และหนืด ท�ำให้อสุ จิไม่สามารถว่ายผ่านคอมดลูกเข้าสู่ มดลูกและท่อน�ำไข่ เพื่อเข้าไปปฏิสนธิกบั ไข่
ได้โดยง่าย จึงท�ำให้โอกาสการตั้งครรภ์ลดลง [9-11, 19, 20] ดังนั้นการตรวจวัดค่าความข้นหนืดของ
มูกที่คอมดลูกจึงสามารถใช้เป็ นดัชนี บ่งชี้ทางอ้อมถึงระดับของลีโวเนอร์ เจสเตรลในกระแสเลือดที่
สามารถออกฤทธิ์ยงั ยั้งการตกไข่ และช่วยให้เกิดการคุมก�ำเนิดได้ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้
ไม่ได้ตรวจวัดระดับลีโวเนอร์ เจสเตรลในกระแสเลือดโดยตรง เพราะเป็ นวิธีการที่ยุง่ ยาก และไม่
สามารถท�ำได้โดยง่าย จากผลการทดลองในครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ เมื่อฝังจาเดลล์ขนาด 1 แท่ง ที่บรรจุ
ลีโวเนอร์เจสเตรลปริ มาณ 75 มิลลิกรัม สามารถตรวจพบความข้นหนืดของมูกที่คอมดลูกได้ในช่วง
0 ถึง 2 ปี (ระยะที่วดั ได้เท่ากับ 0.5 – 3.5 เซนติเมตร) หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ การฝังจาเดลล์ขนาด 1 แท่ง
จะคงระดับของลีโวเนอร์เจสเตรลที่อยูใ่ นปริ มาณที่สามารถออกฤทธิ์ ในการคุมก�ำเนิดในลิงแสมเพศ
เมีย วัยเจริ ญพันธุ์ ได้นานถึง 2 ปี ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลที่เริ่ มมีค่าลด
ลงในช่วงเวลา 0.6 – 1.0 ปี และมีค่าต�่ำสุ ดในช่วงเวลา 1.1 - 2.0 ปี ก่อนที่ค่าดังกล่าวจะค่อย ๆ เพิม่ สู ง
ขึ้นกลับสู่ ระดับปกติในช่วงเวลา 4.5 – 5 ปี โดยระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีค่าต�่ำตลอดการ
ทดลอง และนอกจากนี้ยงั พบลิงเพศเมีย 1 ตัว จากทั้งหมด 40 ตัว ภายหลังการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลนาน
4.5 – 5.0 ปี ที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีค่าสู งมาก เทียบเท่ากับระดับฮอร์โมน
ในระยะลูเตียลส่ วนท้าย (late luteal phase) ซึ่งเป็ นระยะหลังการตกไข่ ของลิงเพศเมียที่มีรอบประจ�ำ
เดือนปกติ [17, 21]
จากผลการทดลองในครั้งนี้สามารถบ่งชี้ได้วา่ ลิงแสมสามารถกลับมามีรอบประจ�ำเดือนตาม
ปกติได้ภายหลังจากการฝังฮอร์โมนคุมก�ำเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล นานประมาณ 5 ปี จากผลของความ
ข้นหนื ดของมูกที่คอมดลูก และระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซี รัมที่วดั ได้
สามารถสรุ ปได้วา่ การฝังจาเดลล์จำ� นวน 1 แท่ง ในลิงแสม วัยเจริ ญพันธุ์ เพศเมีย สามารถคุมก�ำเนิด
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ได้นานอย่างน้อย 2 ปี ฤทธิ์ ของฮอร์โมนจะค่อย ๆ ลดลง และลิงแสมสามารถกลับมามีการตกไข่และ
สื บพันธุ์ได้ตามปกติภายหลังจากการฝังจาเดลล์นานประมาณ 5 ปี (หรื อประมาณ 3 ปี หลังสิ้ นสุ ดการ
ออกฤทธิ์ แต่ท้ งั นี้เนื่องจากในการทดลองครั้งนี้ไม่ได้ติดตามวัดระดับฮอร์โมนลีโวนอร์เจลเตรล ใน
กระแสเลือด จึงไม่สามารถบ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แน่นอนที่ฮอร์โมนลีโวนอร์เจลเตรลยังคงอยูใ่ นกระแส
เลือดในระดับที่สามารถออกฤทธิ์ได้)
พบว่าค่าน�้ำหนักตัวของลิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อย่างสัมพันธ์กบั ระยะเวลาหลัง
การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลมาจากอิทธิพลของฮอร์โมน
ลีโวเนอร์เจสเตรล ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ โดยไปมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนัก
ร่ างกาย [19] ซึ่ งสอดคล้องกับการทดลองก่อนหน้านี้ในผูห้ ญิงไทย วัยเจริ ญพันธุ์ (อายุ 20 – 45 ปี ) ที่
ได้รับการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็ นเวลานาน 6 เดือน พบการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัว แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติ [22] แต่เมื่อติดตามผลของผูห้ ญิงไทยที่ฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็ นเวลานาน
10 ปี พบว่าค่าดัชนีมวลร่ างกาย (body mass index) เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากค่า
เริ่ มต้นเท่ากับ 23.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร เป็ น 25.8 6 กิโลกรัม/ตารางเมตร [10] นอกจากนี้ยงั พบว่า
เมื่อคุมก�ำเนิ ดโดยการสอดใส่ ห่วงที่บรรจุฮอร์ โมนลีโวเนอร์ เจสเตรลที่ปากมดลูกเป็ นเวลานาน 12
เดือน ในผูห้ ญิงบราซิล วัยเจริ ญพันธุ์ (อายุ 18 – 45 ปี ) ท�ำให้น้ ำ� หนักตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.9 ± 5.7 กิโลกรัม, P = 0.0012) [14] ซึ่ งในขณะนี้กลไกการออกฤทธิ์
ของลีโวเนอร์เจสเตรลต่อการเพิม่ ขึ้นของน�้ำหนักตัวยังไม่ทราบแน่ชดั ทั้งนี้เนื่องจากว่าโดยปกติแล้ว
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสามารถออกฤทธิ์ได้โดยจับกับตัวรับที่เซลล์เยือ่ ไขมัน และไปกระตุน้ ให้เกิด
การสลายเยือ่ ไขมัน (lipolysis) และกระตุน้ การหลัง่ ฮอร์โมนเลปติน (leptin) และไลโปโปรตีนไลเปส
(lipoprotein lipase) โดยไปออกฤทธิ์ที่สมองส่ วนไฮโปทาลามัสและท�ำให้รู้สึกอิ่มได้ [23]
จากผลการศึกษานี้สรุ ปได้วา่ การฝังฮอร์โมนคุมก�ำเนิดจาเดลล์จำ� นวน 1 แท่ง ที่บรรจุลีโวเนอ
ร์เจสเตรล ปริ มาณ 75 มิลลิกรัม สามารถคุมก�ำเนิดลิงแสมเพศเมียได้นานอย่างน้อย 2 ปี โดยไปท�ำให้
มูกที่คอมดลูกมีความข้นหนื ดมากขึ้น ท�ำให้ระดับฮอร์ โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนใน
กระแสเลือดลดลง และไม่สามารถเกิดการตกไข่ได้ และลิงสามารถกลับมามีรอบวงสื บพันธุ์ได้ตาม
ปกติภายใน 5 ปี หลังการฝังและมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัวในลิงแสมเพศเมีย
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