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Abstract

Objective—To evaluate the contraceptive efficacy of 5 year implantation of synthetic progesterone hor-
mone (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 pro-
gesterone 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 (rang-
ing 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 contracep-
tive 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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ประสิทธิภาพในการคุมก�าเนิดโดยวธีิการฝังลโีวเนอร์เจสเตรลเป็น
เวลานาน 5 ปี ในลงิแสมเพศเมยีในธรรมชาติ

มหิศร ประภาสะโนบล1*, บญัญติั ศิริธนาวงศ์2, สุจินดา  มาลยัวจิิตรนนท์3

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์  เพื่อติดตามศึกษาประสิทธิผลในการคุมก�าเนิดลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมีย

วยัเจริญพนัธ์ุ จ�านวน 40 ตวั อาย ุ4.40 ± 0.92 ปี และน�้าหนกัตวั 3.28 ± 0.79 กิโลกรัม ณ พระนครคีรี 

จ. เพชรบุรี ภายหลงัการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ (ลีโวเนอร์เจสเตรล ปริมาณ 75 

มิลลิกรัม)     ใตผ้วิหนงั เป็นเวลานาน 5 ปี  

วธีิการ  โดยท�าการสุ่มจบัลิง จ�านวน 40 ตวั ภายหลงัการฝังลีโวเนอร์เจสเตรลนาน 0 – 5 ปี น�ามาฉีดยา

สลบ      ชัง่น�้ าหนกัตวั เกบ็เลือดไปวดัระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน และเกบ็มูก

ท่ีคอมดลกูไปวดัความขน้หนืด 

ผลการศึกษา  จากการทดลองพบวา่ฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถยบัย ั้งการตกไข่ได ้โดยท�าให้

ระดบัเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนในซีรัมลดต�่าลง (28.36 ± 13.42 พิโคกรัม/มิลลิลิตร และ 

0.12 ± 0.05          นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�าหรับฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ตามล�าดบั) 

ในช่วง 0 – 5 ปี ของการฝังลีโวเนอร์เจสเตรล  และไปเพิ่มความขน้หนืดของมูกคอมดลกู (0.55 – 1.50 

เซนติเมตร) ในช่วงเวลา 0 – 2 ปี หลงัการฝังฮอร์โมน  นอกจากน้ียงัท�าใหน้�้ าหนกัตวัของลิงเพิ่มสูงข้ึน 

(จาก 0.26 ± 0.15 กิโลกรัม เป็น 2.60 ± 0.64 กิโลกรัม หลงัการฝังนาน 0 – 0.5 ปี และ 4.6 – 5.0 ปี; 

P<0.05) และสมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีฝัง (r2 = 0.742, P<0.05) 

ข้อสรุป  จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล สามารถคุมก�าเนิดลิง

แสมเพศเมียในธรรมชาติ ไดน้านอยา่งนอ้ย 2 ปี และมีผลขา้งเคียงคือการเพิ่มข้ึนของน�้าหนกัตวั 
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บทน�า

 ลิงแสมหรือลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เป็นลิงสกลุมะแคค (macaque) ท่ีจดัเป็นสตัว์

ป่าคุม้ครองประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535  ในประเทศไทยพบ

ไดแ้ทบทุกภาค  ยกเวน้ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน [1, 2]  ส�าหรับจงัหวดัเพชรบุรี

พบประชากรลิงแสมจ�านวนมากกวา่ 13 พื้นท่ี อาทิ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรี (เขาวงั) เขา

หลวง และเขาบนัไดอิฐ เป็นตน้ ซ่ึงพบวา่ทั้ง 3 พื้นท่ีมีลิงแสมจ�านวนมากกวา่ 4,000 ตวั [3]  เน่ืองดว้ย

ลิงแสมมีระยะเวลาตั้งทอ้งนานประมาณ 165 วนั  จึงสามารถขยายพนัธ์ุไดอ้ยา่งรวดเร็ว กอปรกบัพ้ืนท่ี

ทั้ง 3 แห่ง อยูก่ลางแหล่งชุมชน หรืออยูใ่กลแ้หล่งเกษตรกรรม จึงท�าใหแ้หล่งอาหารธรรมชาติของลิง

มีจ�านวนจ�ากดัและไม่เพียงพอ จึงท�าใหเ้กิดการกระทบกระทัง่กนัระหวา่งคนและลิง และก่อใหเ้กิด

ปัญหาต่าง ๆ ตามมา [2] เช่น ก่อความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น รวมถึงท�าร้ายประชาชนในพ้ืนท่ีและนกั

ท่องเท่ียว  นอกจากน้ียงัอาจก่อใหเ้กิดโรคติดต่อระหวา่งคนและลิงได ้อาทิ วณัโรค มาเลเรีย และไวรัส

ต่าง ๆ  เป็นตน้ [4]   หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดพ้ยายามลดจ�านวนประชากร

ของลิงแสมลงโดยการคุมก�าเนิด หน่ึงในวธีิการนั้นคือ การผา่ตดัท�าหมนัทั้งใน     ลิงแสมเพศผูแ้ละ

ลิงแสมเพศเมีย [3]  ถึงแมว้า่วธีิการคุมก�าเนิดดงักล่าวจะเป็นวธีิคุมก�าเนิดท่ีไดผ้ลถาวร แต่กมี็ความยุง่

ยากในการจดัการทั้งการจบัและบงัคบัสัตว ์  ตอ้งมีการใชบุ้คลากรท่ีช�านาญการเฉพาะทาง เช่น          

สตัวแพทย ์และมีค่าใชจ่้ายต่อตวัท่ีค่อนขา้งสูง ท�าใหต้อ้งใชง้บประมาณในการคุมก�าเนิดท่ีมากเกินไป  

 เน่ืองจากลิงแสมเป็นสตัวท่ี์มีสรีรวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุคลา้ยคลึงกบัคน มีรอบประจ�าเดือน

นาน 30.56 ± 1.30 วนั และมีประจ�าเดือนนานประมาณ 3 วนั อีกทั้งยงัมีรูปแบบการหลัง่ฮอร์โมนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธ์ุ เช่น ฮอร์โมน ลทิูไนซ่ิง (luteinizing hormone)  ฮอร์โมน ฟอลลิเคิล สติมู

เลต้ิง (follicle stimulating hormone)  เอสตราไดออล (estradiol)  และโปรเจสเตอโรน (progesterone) 

ท่ีคลา้ยคลึงกบัในคนดว้ย [5]  ดงันั้นการคุมก�าเนิดท่ีมีการใชใ้นคนจึงน่าจะน�ามาใชใ้นลิงไดผ้ลเช่น

กนั ซ่ึงวิธีการคุมก�าเนิดท่ีผูว้ิจยัสนใจในคร้ังน้ี คือ คุมก�าเนิดโดยการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล 

(levonorgestrel, LNG) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนในกลุ่มโปรเจสเตอโรนสงัเคราะห์ (synthetic progesterone)  

มีช่ือทางการคา้วา่จาเดลล ์ (Jadelle®) หรือนอร์เพลนซ์ทู (Norplant II®) มีลกัษณะเป็นแท่ง บรรจุ

ฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล ปริมาณแท่งละ 75 มิลลิกรัม ในคนจะใชค้ร้ังละ 2 แท่ง หรือ 150 มิลลิกรัม 

ท�าใหส้ามารถยบัย ั้งการตกไข่ไดภ้ายใน 24 ชัว่โมงหลงัการฝัง  ลีโวเนอร์เจสเตรลมีคุณสมบติัท่ีดีใน

การซึมผา่นหลอดฝังคุมก�าเนิด จะมีฮอร์โมนปริมาณเลก็นอ้ยปลดปล่อยเขา้สู่ร่างกายของผูใ้ชอ้ยา่งต่อ

เน่ือง  ระดบัฮอร์โมนในกระแสเลือดสูงสุดภายใน 2-3 วนัแรก และจะลดลงตามระยะเวลาท่ีฝัง โดย

ถกูขบัออกทางปัสสาวะ และอุจจาระประมาณร้อยละ 40 - 50 และ 16 - 48 ตามล�าดบั [5, 6]   พบวา่

สตรีท่ีใชย้าคุมก�าเนิดแบบฝังสามารถคุมก�าเนิดไดน้านถึง 5 ปี [7-10]  นอกจากน้ียงัไดมี้การทดลอง

ใชลี้โวเนอร์เจสเตรลในลิงในสวนสตัวข์องประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ลิงทามาลินสิงโตสีทอง (Le-
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ontopithecus rosalia) ลิงมะแคคหางสิงโต (Macaca silenus) ลิงอุรังอุตงั (Pongo pygmaeus) และลิง

กระรอก (Verecia varicgata) เป็นตน้ [10]  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงสนใจติดตามประสิทธิผลของ

การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลต่อการคุมก�าเนิดลิงแสม เพศเมีย ท่ีอาศยัอยู ่ณ พระนครคีรี จ. เพชรบุรี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

พืน้ทีศึ่กษา 

 ท�าการศึกษาวจิยั ณ อุทยานประวตัศิาสตร์พระนครครีี (เขาวงั) อ�าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

จากท่ีไดว้างกรงดกัจบัลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมีย วยัเจริญพนัธ์ุ อายรุะหวา่ง 3 – 7 ปี (เฉล่ีย 

4.40 ± 0.92)  น�้ าหนกัตวัระหวา่ง 2.0 – 5.0 กิโลกรัม (เฉล่ีย 3.28 ± 0.79) ในปี พ.ศ. 2548 และระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2551 -2554  น�ามาฉีดยาสลบ Zoletil®100  (บริษทั Virbac Animal Health Ltd., ประเทศ

ฝร่ังเศส) ผสมกบั Rompun® (บริษทั Bayer Korea Ltd., ประเทศเกาหลี)ในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 ในขนาด 

0.1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน�้าหนกัตวั เขา้ทางกลา้มเน้ือตน้ขา จากนั้นน�าลิงแต่ละตวัท่ีสลบแลว้มาชัง่

น�้ าหนกัตวั และฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (บริษทั Bayer Schering Pharma, ประเทศฟินแลนด)์  

จ�านวน 1 แท่ง (มีปริมาณฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล เท่ากบั 75 มิลลิกรัม) เขา้ใตผ้วิหนงัท่ีบริเวณตน้

ขาหนา้  เพื่อใชคุ้มก�าเนิดลิง จากนั้นฝังหมายเลขไมโครชิพท่ีหลงัใบหูขา้งขวา หรือท�าสญัลกัษณ์รอย

สกัท่ีหนา้อกของลิง เพื่อใชใ้นการจ�าแนกลิงแต่ละตวัในการติดตามศึกษาผลต่อไปในอนาคต รอจน

กระทัง่ลิงฟ้ืนจากการสลบอยา่งเตม็ท่ี  จึงปล่อยลิงแต่ละตวักลบัคืนสู่ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเดิม  จากนั้นใน

ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2554) ไดสุ่้มจบัลิงอีกคร้ัง ภายหลงัจากการฝังฮอร์โมน

ลีโวเนอร์เจสเตรล เป็นระยะเวลานานต่าง ๆ กนั (ดงั Table 1)  จ�านวนทั้งหมด 40 ตวั โดยใชก้รงดกั

จบัและวางยาสลบเช่นเดียวกบัก่อนการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล  ติดตามบนัทึกประวติัลิงแต่ละ

ตวัโดยสงัเกตจากรหสัหมายเลขไมโครชิพท่ีฝังท่ีหลงัใบหูขา้งขวา (ลิง 24 ตวั) หรือสญัลกัษณ์รอยสกั 

(ลิง 16 ตวั) ท่ีหนา้อกของลิง ชัง่น�้ าหนกัตวั เกบ็ตวัอยา่งเลือดเพื่อน�าไปตรวจวดัปริมาณฮอร์โมนโปร

เจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม และเกบ็มูกท่ีคอมดลกู เพื่อน�าไปวดัความขน้หนืด ต่อไป 

 การทดลองในคร้ังน้ีไดป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณการใชส้ตัว ์ สภาวจิยั

แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542

การวดัระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม

 เกบ็ตวัอยา่งเลือด ปริมาณ 5 มิลลิลิตร จากหลอดเลือดด�าบริเวณขาหนีบ (femoral vein)  น�า

ตวัอยา่งเลือดท่ีได ้ไปป่ันเหวีย่งดว้ยเคร่ืองเซนติฟิวส์ท่ีระดบัความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที นาน 30 นาที 

แยกเกบ็ตวัอยา่ง    ซีรัมไวใ้นตูแ้ช่แขง็ ท่ีอุณหภมิู -20 องศาเซลเซียส  ก่อนน�าไปวเิคราะห์หาระดบั

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออล ดว้ยวธีิ Chemilunescence immune assay โดยส่งวดัท่ี 

BRIA Laboratory Ltd., กรุงเทพฯ โดยมีค่าความไวในการตรวจวดัของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและ
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เอสตราไดออล เท่ากบั 0.1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และ 10 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั

การวดัความข้นหนืดของมูกทีค่อมดลกู 

 วดัความขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลูกท�าโดยเก็บมูกท่ีคอมดลูกลิงแต่ละตวั โดยใชส้�าลีพนัท่ี

ปลายไม ้(cotton bud) สอดเขา้ไปท่ีช่องคลอด เกล่ียท่ีคอมดลูกของลิงเพ่ือใหไ้ดม้กูติดส�าลีใหม้ากท่ีสุด  

จากนั้นน�ามูกท่ีไดม้าเกล่ียลงบนแผน่สไลด ์น�าแผน่ปิดสไลด ์(cover glass) อีกแผน่มาปิดประกบ ดึง

แผน่ปิดสไลดข้ึ์น มูกท่ีติดกบัแผน่สไลดถ์ูกดึงยดืออกมา วดัระยะทางท่ีดึงยดืข้ึนมาได ้ (หน่วยเป็น

เซนติเมตร)  และใหค่้าระยะทางท่ีวดัไดเ้ป็นดชันีบ่งช้ีความขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลกู

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 แสดงผลขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ีย (mean) ± ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (standard deviation; SD)  

เปรียบเทียบน�้าหนกัตวัลิงแสมระหวา่งวนัท่ีฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (Day of implantation) กบั

วนัท่ีสุ่มจบัไดค้ร้ังท่ี 2 ภายหลงัการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็นระยะเวลาต่าง ๆ (Day of sam-

pling)   ดว้ยวธีิ Paired t-test และเปรียบเทียบน�้าหนกัตวั ความขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลูก  ระดบั

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และเอสตราไดออล ระหวา่งกลุ่มโดยวธีิ One-way Analysis of Variance 

(ANOVA) และวเิคราะห์ความต่างระหวา่งกลุ่ม (pos-hoc test) ดว้ยดนัแคนส์ นิว มลัติเพิล เรนจ ์เทสต ์

(Duncan’s new multiple range test) ยอมรับค่าความแตกต่างท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติท่ี 0.05  วเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS version 11.5    

ผลการศึกษา

ระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัม

 เน่ืองจากระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนท่ีวดัไดมี้ค่าต�่ามาก (มีค่าอยูใ่น

ช่วง 11 – 68 พิโคกรัม/มิลลิลิตร หรือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 28.36 ± 13.42 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ส�าหรับ

ฮอร์โมนเอสตราไดออล และมีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 – 0.3 นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.12 

± 0.05 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�าหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับระดบัฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรนท่ีค่าท่ีวดัไดส่้วนใหญ่ต�่ากวา่ค่าต�่าสุด (sensitivity of detection) ท่ีจะตรวจวดัได ้นัน่

คือ มีค่านอ้ยกวา่ 0.1 นาโนกรัม/มิลลิลิตร  จึงท�าใหเ้ม่ือพิจารณาระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และ

เอสโตรเจนในลิงแต่ละตวั กบัระยะเวลาท่ีฝังฮอร์โมนคุมก�าเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล พบวา่มีความแกวง่

ไกวอยา่งไม่สมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีฝังลีโวเนอร์เจสเตรล (r2 = 0.116 และ 0.0001, P>0.05)  แต่อยา่งไร

กต็าม เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงของระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ตามช่วง

เวลาทั้ง 7 ช่วง (Figure 1) พบวา่ระดบัเอสตราไดออลมีค่าสูงท่ีสุดในช่วง 1 ปีแรก คือ 0 – 0.5 และ 0.6 

– 1.0 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 36.42 ± 0.75 และ 35 ± 11.31 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั (Figure 1A) ใน

ขณะท่ีระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีค่าสูงในช่วง 0.6 – 1.0 ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 ± 0.07 นาโน
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กรัม/มิลลิลิตร (Figure 1B) แต่ไม่พบค่าความแตกต่างทางสถิติระหวา่งกลุ่มของลิง  นอกจากน้ียงัพบ

วา่มีลิง 1 ตวั (จากทั้งหมด 4 ตวั) ภายหลงัการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลนาน 260 สปัดาห์ (ระยะเวลานาน 

4.8 ปี)  มีระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนสูงมาก (มีค่าเท่ากบั 96 พิโคกรัม/มิลลิลิตร 

ส�าหรับฮอร์โมนเอสตราไดออล และ 0.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ส�าหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ตาม

ล�าดบั) เม่ือเทียบกบัลิงตวัอ่ืน ๆ ทั้ง 39 ตวั จึงแยกค่าน้ีออกจากการค�านวณค่าเฉล่ีย (Figure 1)   

ความข้นหนืดของมูกคอมดลกู 

  สามารถตรวจวดัความขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลกูไดเ้ฉพาะในช่วงเวลา 0 - 2 ปี (มีค่าอยูใ่น

ช่วง 0.55 – 1.50 เซนติเมตร) หลงัการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล (Table 1) ส่วนช่วงเวลาอ่ืน ๆ  ไม่

สามารถทดสอบความหนืดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากมูกท่ีเกบ็ไดมี้ปริมาณนอ้ยมาก  เม่ือเปรียบเทียบค่าความ

ขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลูก ท่ีไดใ้นแต่ละช่วง พบวา่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  

น�้าหนักตัว

 จากการติดตามค่าน�้าหนกัตวัของลิงแสมเพศเมีย ณ วนัท่ีไดรั้บการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจส

เตรล (Day of implantation) เปรียบเทียบกบัน�้าหนกัตวัวนัท่ีตามสุ่มจบัภายหลงัการฝังฮอร์โมนลีโว

เนอร์เจสเตรลเป็นระยะเวลาหน่ึง (Day of sampling) โดยแบ่งกลุ่มลิงแสมท่ีสุ่มจบัไดต้ามช่วงระยะ

เวลาท่ีผา่นการฝังฮอร์โมนคุมก�าเนิดไดเ้ป็น 7 ช่วง (Table 1) พบวา่ค่าเฉล่ียของน�้าหนกัตวัลิงแสมเพิม่

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

Body weight (kg) Cervical mucus 
viscosity (cm)Day of 

implantation
Day of sampling Body weight gain

0 – 0.5 14 3.48 ± 0.75 3.75 ± 0.82* 0.26 ± 0.15a 1.50 ± 1.65

0.6 – 1.0 2 3.25 ± 0.21 3.50 ± 0.00 0.25 ± 0.21a 0.75 ± 0.35

1.1 – 1.5 3 3.16 ± 1.01 4.40 ± 0.85* 1.23 ± 0.37ab 1.16 ± 1.60

1.6 – 2.0 10 2.69 ± 0.72 4.17 ± 0.49* 1.48 ± 0.66ab 0.55 ± 0.59

2.1 – 2.5 2 3.25 ± 1.06 5.00 ± 2.12 1.75 ± 1.06ab NA

4.1 – 4.5 5 3.46 ± 0.82 5.66 ± 0.80* 2.20 ± 0.27b NA

4.6 – 5.0 4 3.92 ± 0.53 6.52 ± 1.17* 2.60 ± 0.64b NA
*=P<0.05 compared with the body weight on the day of implantation, NA=Not Applicable
abDifferent 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

aSerum 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).
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สูงข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) ในทุกช่วงเวลา (ยกเวน้ท่ี 0.6 – 1.0 และ 2.1 - 2.5 ปี ท่ีจ �านวน

ลิงท่ีจบัไดมี้เพียง 2 ตวั จึงไม่มีการค�านวณความแตกต่างทางสถิติ แต่จะเห็นไดว้า่ค่าน�้าหนกัตวัของ

ลิงเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั) และเม่ือพจิารณาน�้าหนกัท่ีเพิม่ข้ึนกบัระยะเวลาท่ีฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล  

พบวา่เม่ือระยะเวลานานข้ึนน�้าหนกัตวัของลิงเพิม่สูงข้ึนอยา่งสมัพนัธ์กนัทางสถิติ (r2 = 0.742, P<0.05; 

Figure 2 และ Table 1) 

วิจารณ์

 จากการศึกษาผลของการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลต่อประสิทธิภาพในการคุมก�าเนิดลิง

แสมเพศเมีย ท่ีอาศยัอยู ่ณ เขาวงั จ. เพชรบุรี ในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาวจิยัแบบเชิงสงัเกต (Retrospec-

tive study) โดยติดตามวดัการเปล่ียนแปลงของพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ ระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล

Figure 2. Body Weight Gain in Relation to the Time of Levonorgestrel Implantation in Feral 

Female Cynomolgus Monkeys
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และโปรเจสเตอโรนในซีรัม ความ   ขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลกู และน�้าหนกัตวั ภายหลงัจากท่ีไดฝั้ง

ลีโวเนอร์เจสเตรลนาน 0 – 5 ปี  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในภาคสนามท่ีเป็นสภาพ

พื้นท่ีอยูอ่าศยัจริงของสตัว ์จึงมีขอ้จ�ากดัหลายประการ เช่น จ�านวนตวัอยา่งในแต่ละช่วงเวลาท่ีศึกษา

มีจ�านวนไม่มากนกั และจ�านวนลิงท่ีใชใ้นการศึกษาแต่ละช่วงเวลากไ็ม่เท่ากนั ทั้งน้ีเพราะวา่การสุ่ม

จบัลิงแสมเพ่ือใหไ้ดลิ้งแสมเพศเมีย อีกทั้งยงัตอ้งเป็นลิงแสมท่ีเคยไดรั้บการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจส

เตรลมาก่อน จากจ�านวนประชากรลิงแสมท่ีมีอยูท่ ั้งหมดประมาณ 2,000 ตวั จึงเป็นไปไดย้ากยิง่ [3] 

และไม่สามารถไปก�าหนดกฎเกณฑห์รือควบคุมปัจจยัต่าง ๆ กบัสัตวไ์ด ้ นอกจากน้ีการศึกษาใน

ลกัษณะน้ีตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง แต่อยา่งไรกต็าม ดว้ยท่ีวา่การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งหวงัท่ีจะน�าผลท่ีได้

ไปประยกุตใ์ชก้บัลิงแสมท่ีอาศยัอยูใ่นธรรมชาติ ท่ีอยูใ่นสภาวะประชากรลน้จ�านวน และก�าลงัก่อให้

เกิดปัญหาในพ้ืนท่ีหลายแห่งในประเทศไทยในขณะน้ี [2, 12] จึงหวงัวา่ผลท่ีไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะ

เป็นประโยชนต่์อหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการจดัการลิงแสม

และลิงชนิดอ่ืน ๆ     

 มีรายงานวา่ลีโวเนอร์เจสเตรล ซ่ึงจดัเป็นรูปแบบหน่ึงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสงัเคราะห์  

สามารถใชใ้นการคุมก�าเนิดไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การกิน [13] การท�าเป็นห่วงสอดในช่องคลอด 

[14] หรือท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบนั คือ การฝังใตผ้วิหนงั [11] เพราะมีอายอุยูไ่ดน้านกวา่ และในคน

ส่วนใหญ่จะอยูไ่ดน้านถึง 5 ปี [11]  ขอ้ดีของการใชฮ้อร์โมนคุมก�าเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล คือ มีราคา

ถกู และเหมาะกบัคนท่ีมีอาการแพฮ้อร์โมนเอสตราไดออล และไม่สามารถใชฮ้อร์โมนคุมก�าเนิดชนิด

เอสตราไดออล-โปรเจสเตอโรนได ้ และเม่ือหยดุใชส้ามารถกลบัคืนสู่สภาวะปกติของสมดุลของ

ฮอร์โมนได ้ [14]  ลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถออกฤทธ์ิคุมก�าเนิดไดโ้ดยไปยบัย ั้งการเจริญของถุงไข่ 

(follicle) และยบัย ั้งการตกไข่ (ovulation) [16]  โดยการออกฤทธ์ิของลีโวเนอร์เจสเตรลในการยบัย ั้ง

การตกไข่จะเกิดได ้2 ระดบั คือ ท่ีรังไข่ และท่ีสมองส่วนไฮโปทาลามสั  ท่ีรังไข่ ลีโวเนอร์เจสเตรล

ไปยบัย ั้งการท�างานของเอนไซมอ์ะโรมาเตส (aromatase enzyme) ท่ีท�าหนา้เปล่ียนฮอร์โมนแอนโด

รสตทีนไดโอน (androstenedione) เป็นฮอร์โมนเอสตราไดออล จึงท�าใหร้ะดบัฮอร์โมนเอสตราได

ออล ลดลง เม่ือระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลลดลงจึงไม่สามารถไปกระตุน้แบบ positive feedback 

ใหร้ะดบัฮอร์โมนลูทีไนซ่ิง ท่ีต่อมใตส้มองส่วนหนา้ เพิม่สูงข้ึนได ้(หรืออีกนยัหน่ึงคือระดบัฮอร์โมน

ลทีูไนซ่ิง ลดลง)  จึงท�าใหไ้ม่เกิดการตกไข่ และไม่เกิดการสร้างคอร์ปัส ลเูตียม (corpus luteum)  และ

ท�าใหฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง ตามล�าดบั จึงท�าใหส้ตัวเ์ป็นหมนัแบบชัว่คราวได ้ ในสมองส่วน

ไฮโปทาลามสั พบวา่ลีโวเนอร์เจสเตรลไปมีผลต่อการหลัง่ฮอร์โมนโกนาโดโทปิน รีลิสซ่ิง (gonado-

tropin releasing hormone) [17] ดงันั้นจะเห็นไดว้า่จากการทดลองคร้ังน้ีระดบัฮอร์โมนเอสตราได

ออลและโปรเจสเตอโรนท่ีวดัได ้ภายหลงัการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลจึงมีค่าต�่ามาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนท่ีวดัไดส่้วนใหญ่ต�่ากวา่ค่าต�่าสุด (sensitivity of detection) ท่ีจะตรวจ
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วดัได ้และเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน ในลิงแสม เพศเมีย 

ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเขาวงั จ.เพชรบุรี และมีรอบประจ�าเดือนปกติประมาณ 30 วนั ท่ีอยูใ่นระยะฟอลลิคู

ล่าร์ช่วงตน้ (early follicular phase) ซ่ึงมีระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลในซีรัม อยูใ่น ช่วง <10 – 95 

พิโคกรัม/มิลลิลิตร (เฉล่ีย 39.09 ± 24.55 พิโคกรัม/มิลลิลิตร) และระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อยู่

ในช่วง <0.1 – 9.5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (เฉล่ีย 0.64 ± 1.75 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) (unpublished data)              

จึงเป็นการยนืยนัวา่ การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลสามารถไปยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนเอสตราได

ออลและโปรเจสเตอโรนจากรังไข่ได ้ และจากรายงานในลิงวอกท่ีมีรอบประจ�าเดือนปกติท่ีอยูใ่นระ

ยะฟอลลิคูลาร์   (mid follicular phase) พบวา่ระดบัของฮอร์โมนเอสตราไดออล มีค่าอยูร่ะหวา่ง 75 

– 300 พิโคกรัม/มิลลิลิตร [17]  

 นอกจากการออกฤทธ์ิของลีโวเนอร์เจสเตรลท่ีสมองส่วนไฮโปทาลามสัและท่ีรังไข่แลว้         

ลีโวเนอร์เจสเตรลยงัสามารถออกฤทธ์ิท่ีคอมดลกูไดอี้กดว้ย โดยไปท�าใหมี้การหลัง่มกูท่ีมีลกัษณะขน้

และหนืด ท�าใหอ้สุจิไม่สามารถวา่ยผา่นคอมดลกูเขา้สู่มดลกูและท่อน�าไข่ เพื่อเขา้ไปปฏิสนธิกบัไข่

ไดโ้ดยง่าย จึงท�าใหโ้อกาสการตั้งครรภล์ดลง [9-11, 19, 20]  ดงันั้นการตรวจวดัค่าความขน้หนืดของ

มูกท่ีคอมดลูกจึงสามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีทางออ้มถึงระดบัของลีโวเนอร์เจสเตรลในกระแสเลือดท่ี

สามารถออกฤทธ์ิยงัย ั้งการตกไข่ และช่วยใหเ้กิดการคุมก�าเนิดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากในการทดลองคร้ังน้ี

ไม่ไดต้รวจวดัระดบัลีโวเนอร์เจสเตรลในกระแสเลือดโดยตรง เพราะเป็นวิธีการท่ียุง่ยาก และไม่

สามารถท�าไดโ้ดยง่าย จากผลการทดลองในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่เม่ือฝังจาเดลลข์นาด 1 แท่ง ท่ีบรรจุ      

ลีโวเนอร์เจสเตรลปริมาณ 75 มิลลิกรัม สามารถตรวจพบความขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลกูไดใ้นช่วง 

0 ถึง 2 ปี (ระยะท่ีวดัไดเ้ท่ากบั 0.5 – 3.5 เซนติเมตร) หรืออีกนยัหน่ึงกคื็อ การฝังจาเดลลข์นาด 1 แท่ง 

จะคงระดบัของลีโวเนอร์เจสเตรลท่ีอยูใ่นปริมาณท่ีสามารถออกฤทธ์ิในการคุมก�าเนิดในลิงแสมเพศ

เมีย วยัเจริญพนัธ์ุ ไดน้านถึง 2 ปี ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลท่ีเร่ิมมีค่าลด

ลงในช่วงเวลา 0.6 – 1.0 ปี และมีค่าต�่าสุดในช่วงเวลา 1.1 - 2.0 ปี ก่อนท่ีค่าดงักล่าวจะค่อย ๆ เพิ่มสูง

ข้ึนกลบัสู่ระดบัปกติในช่วงเวลา    4.5 – 5 ปี โดยระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีค่าต�่าตลอดการ

ทดลอง และนอกจากน้ียงัพบลิงเพศเมีย 1 ตวั จากทั้งหมด 40 ตวั ภายหลงัการฝังลีโวเนอร์เจลเตรลนาน 

4.5 – 5.0 ปี ท่ีระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีค่าสูงมาก เทียบเท่ากบัระดบัฮอร์โมน

ในระยะลเูตียลส่วนทา้ย (late luteal phase) ซ่ึงเป็นระยะหลงัการตกไข่ ของลิงเพศเมียท่ีมีรอบประจ�า

เดือนปกติ [17, 21]  

 จากผลการทดลองในคร้ังน้ีสามารถบ่งช้ีไดว้า่ ลิงแสมสามารถกลบัมามีรอบประจ�าเดือนตาม

ปกติไดภ้ายหลงัจากการฝังฮอร์โมนคุมก�าเนิดลีโวเนอร์เจสเตรล นานประมาณ 5 ปี  จากผลของความ

ขน้หนืดของมูกท่ีคอมดลูก และระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสตราไดออลในซีรัมท่ีวดัได ้

สามารถสรุปไดว้า่การฝังจาเดลลจ์�านวน 1 แท่ง ในลิงแสม วยัเจริญพนัธ์ุ เพศเมีย สามารถคุมก�าเนิด
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ไดน้านอยา่งนอ้ย 2 ปี ฤทธ์ิของฮอร์โมนจะค่อย ๆ ลดลง และลิงแสมสามารถกลบัมามีการตกไข่และ

สืบพนัธ์ุไดต้ามปกติภายหลงัจากการฝังจาเดลลน์านประมาณ 5 ปี (หรือประมาณ 3 ปี หลงัส้ินสุดการ

ออกฤทธ์ิ แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากในการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดติ้ดตามวดัระดบัฮอร์โมนลีโวนอร์เจลเตรล ใน

กระแสเลือด จึงไม่สามารถบ่งช้ีถึงระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีฮอร์โมนลีโวนอร์เจลเตรลยงัคงอยูใ่นกระแส

เลือดในระดบัท่ีสามารถออกฤทธ์ิได)้

 พบวา่ค่าน�้าหนกัตวัของลิงเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ อยา่งสมัพนัธ์กบัระยะเวลาหลงั

การฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรล ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีผลมาจากอิทธิพลของฮอร์โมน

ลีโวเนอร์เจสเตรล ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มโปรเจสเตอโรนสงัเคราะห์ โดยไปมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของน�้าหนกั

ร่างกาย [19] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองก่อนหนา้น้ีในผูห้ญิงไทย วยัเจริญพนัธ์ุ (อาย ุ20 – 45 ปี) ท่ี

ไดรั้บการฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็นเวลานาน 6 เดือน พบการเพิ่มข้ึนของน�้าหนกัตวั แต่ไม่

แตกต่างทางสถิติ [22] แต่เม่ือติดตามผลของผูห้ญิงไทยท่ีฝังฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลเป็นเวลานาน 

10 ปี พบวา่ค่าดชันีมวลร่างกาย (body mass index) เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.05) จากค่า

เร่ิมตน้เท่ากบั 23.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร เป็น 25.8 6 กิโลกรัม/ตารางเมตร [10]  นอกจากน้ียงัพบวา่

เม่ือคุมก�าเนิดโดยการสอดใส่ห่วงท่ีบรรจุฮอร์โมนลีโวเนอร์เจสเตรลท่ีปากมดลูกเป็นเวลานาน 12 

เดือน ในผูห้ญิงบราซิล วยัเจริญพนัธ์ุ (อาย ุ18 – 45 ปี) ท�าใหน้�้ าหนกัตวัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ (น�้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนเท่ากบั 2.9 ± 5.7 กิโลกรัม, P = 0.0012) [14] ซ่ึงในขณะน้ีกลไกการออกฤทธ์ิ

ของลีโวเนอร์เจสเตรลต่อการเพิม่ข้ึนของน�้าหนกัตวัยงัไม่ทราบแน่ชดั  ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่โดยปกติแลว้

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสามารถออกฤทธ์ิไดโ้ดยจบักบัตวัรับท่ีเซลลเ์ยือ่ไขมนั และไปกระตุน้ใหเ้กิด

การสลายเยือ่ไขมนั (lipolysis) และกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนเลปติน (leptin) และไลโปโปรตีนไลเปส 

(lipoprotein lipase) โดยไปออกฤทธ์ิท่ีสมองส่วนไฮโปทาลามสัและท�าใหรู้้สึกอ่ิมได ้[23] 

 จากผลการศึกษาน้ีสรุปไดว้า่ การฝังฮอร์โมนคุมก�าเนิดจาเดลลจ์�านวน 1 แท่ง ท่ีบรรจุลีโวเนอ

ร์เจสเตรล ปริมาณ 75 มิลลิกรัม สามารถคุมก�าเนิดลิงแสมเพศเมียไดน้านอยา่งนอ้ย 2 ปี โดยไปท�าให้

มูกท่ีคอมดลูกมีความขน้หนืดมากข้ึน ท�าใหร้ะดบัฮอร์โมนเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรนใน

กระแสเลือดลดลง และไม่สามารถเกิดการตกไข่ได ้ และลิงสามารถกลบัมามีรอบวงสืบพนัธ์ุไดต้าม

ปกติภายใน 5 ปีหลงัการฝังและมีความสมัพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของน�้าหนกัตวัในลิงแสมเพศเมีย     
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