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 โบรโมคริปทีน

 โบรโมครปิทนี (Bromocriptine) หรอืโบรโมครปิทนี เมสเิลท (Bromocriptine mesylate) เป็นยาในกลุ่มเออร์

โกตามนี ออกฤทธิ์กระตุ้นตวัรบัโดปามนี (dopamine receptor agonist)และตวัรบัซโีรโทนนิ (serotonin agonist) ส่งผล

ให้ระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (Prolactin) ในเลอืดลดลง ยาโบรโมครปิทนีได้รบัการรบัรองจากองค์การอาหารและยา

แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาในการรกัษาผู้ป่วยอะโครเมกาล ี (acromegaly), เนื้องอกที่ส่งผลให้ระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ 

ตนิสูง (prolacinoma), ภาวะที่มรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิสูงซึ่งท�าให้เกดิภาวะมบีตุรยากในสตร ี (female infertility             

of pituitary– hypothalamic origin prolactinemia, hyperprolactinemia, non-pregnancy related A-G syndrome), 

โรคพาร์กนิสนั (parkinson’s disease), และโรคเบาหวานชนดิไม่พึ่งอนิซูลนิหรอืเบาหวานชนดิที่ 2  (non-insulin de-

pendent diabetes mellitus, diabetes mellitus type 2) แพทย์ส่วนใหญ่อาจไม่มคีวามคุน้เคยในการใช้ยาโบรโมครปิทนี 

เนื่องจาก ข้อบ่งชี้ดงักล่าวข้างต้นเป็นข้อบ่งชี้ในโรคเฉพาะและในบางภาวะ เช่น เบาหวาน ยาโบรโมครปิทนีไม่ใช่

ตวัเลอืกหลกัในการรกัษา ซึ่งหากผู้ป่วยมคีวามซบัซ้อนในการรกัษามกัได้รบัส่งต่อไปยงัผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 อย่างไรกต็ามแพทย์ทั่วไปอาจมโีอกาสรกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน

ในผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจติเวชหรอืผู้ที่หยดุยารกัษาโรคพาร์กนิสนั เช่น ลโีวโดปา (levodopa) อย่างกะทนัหนั แม้ว่าการ

รกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome (NMS) จะเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งชี้ขององค์การอาหารและยาแห่ง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่กเ็ป็นการรกัษาที่เป็นที่ยอมรบั โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มอีาการรนุแรง  ประสทิธภิาพในการ

รกัษาภาวะ NMS ด้วยยาโบรโมครปิทนียงัไม่มขี้อสรปุที่ชดัเจน มคีวามจ�าเป็นต้องท�าการศกึษาเพื่อให้ได้ข้อสรปุ

อย่างมรีะบบต่อไป1-4  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 โบรโมครปิทนีรปูแบบมาตรฐาน (standard) ถกูดดูซมึได้ 28 เปอร์เซนต์ในระบบทางเดนิอาหาร แต่พบว่ามี

การดดูซมึได้ดถีงึ 65-95 เปอร์เซนต์ ในโบรโมครปิทนีรปูแบบใหม่ซึ่งรปูแบบเมด็ได้ถกูออกแบบให้สารส�าคญัในการ

ออกฤทธิ์ถกูปล่อยออกมาอย่างรวดเรว็ (Bromocriptine Quick Release; Bromocriptine QR) ระดบัยาในเลอืดเพิ่มขึ้น

สูงสุดในเวลา 1-3 ชั่วโมง โดยพื้นที่ใต้กราฟแสดงระดับยาในเลือดมากขึ้น 55-65 เปอร์เซนต์ เมื่อรับประทานยา

อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ 

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม 

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

 (Bromocriptine)
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ข้อบ่งใช้

 1. ภาวะผดิปกตทิี่เกี่ยวข้องกบัการมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสูง (Hyperprolactinemia) เช่น      

เนื้องอกซึ่งผลติฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (prolactinoma) ซึ่งขยายข้อบ่งชี้ในการใช้ในการรกัษาภาวะมบีตุรยากในสตรซีึ่ง

มเีนื้องอกซึ่งท�าให้มรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิสูงในเลอืด (female infertility of pituitary – hypothalamic origin hyper-

prolactinemia) และหญงิที่ขาดประจ�าเดอืนและมนี�้านมไหลผดิปกต ิ (non-pregnancy woman with A-G syndrome) 

อนัเนื่องมาจากระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิที่สูง มหีลกัฐานแสดงว่าโบรโมครปิทนีสามารถลดขนาดของเนื้องอกและ

ระดบัโปรแลค็ตนิในเลอืดได้  

 2. ภาวะอะโครเมกาล ี(Acromegaly) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสงูเช่นกนั

 3. โรคพาร์กนิสนั (Parkinson’s Disease) โบรโมครปิทนีมฤีทธิ์ต้านภาวะพาร์กนิสนั โดยการกระตุ้นตวัรบั 

โดปามนี (dopamine receptor agonist) 

 4. โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (Diabetes mellitus type 2) โบรโมครปิทนี (Bromocriptine QR) ช่วยท�าให้ภาวะ

ดื้อต่ออนิซูลนิดขีึ้น โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยมขี้อบ่งชี้ในการใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัการ

ควบคมุอาหารและการออกก�าลงักาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาเมทฟอร์มนิ (metformin) ได้ 

 5. มกีารใช้โบรโมครปีทนีในการรกัษาภาวะ Neuroleptic malignant syndrome (NMS) แม้จะไม่ได้เป็น      

ข้อบ่งชี้ที่ได้รบัการรบัรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา และประสทิธภิาพในการรกัษายงัไม่

เป็นที่สรปุ 

ข้อห้ามใช้
 1. มปีระวตัแิพ้ยาโบรโมครปิทนี

 2. มปีระวตัแิพ้ยาในกลุ่มเออร์โกตามนี (ergotamine) ชนดิอื่นๆ

 3. หญงิให้นมบตุร 

 4. ภาวะหลงัคลอด 

 5. มปีระวตัโิรคหลอดเลอืดโคโรนารตีบีอดุตนั

 6. มปีระวตัโิรคความดนัโลหติสูงที่ควบคมุไม่ได้ 

พร้อมกบัอาหารเมื่อเทยีบกบัเมื่อรบัประทานยาขณะท้องว่าง โบรโมครปิทนีเป็นยาที่จบักบัโปรตนีในอตัราส่วนที่

สูง ได้แก่ 90-96 เปอร์เซนต์ ค่าครึ่งชวีติเมื่อบรหิารทางการกนิประมาณ 6 ชั่วโมง มปีรมิาตรการกระจาย (volume      

of distribution; Vd) สูงถงึ 61 ลติรต่อน�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั โบรโมครปิทนีเป็นยาที่ก�าจดัออกทางไตน้อยมากกล่าว

คอื 2-6 เปอร์เซนต์ เนื่องจากยาถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการเมตาบอลซิมึที่ตบัเกอืบถงึ 93 เปอร์เซนต์ โดยใช้

เอน็ซยัม์ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4) และขบัออกทางน�้าดแีละอจุจาระ5-6 
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ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่ใช้โบรโมครปิทนีเป็นเวลานาน หากมกีารหยดุยากระทนัหนัหรอืลดปรมิาณยาอย่างรวดเรว็ อาจมี

ภาวะขาดยา (withdrawal) ซึ่งท�าให้เกดิภาวะ Neuroleptic malignant syndrome ได้ แม้ว่าจะมรีายงานไม่บ่อย แต่

เป็นข้อพงึระวงั ควรลดยาโบรโมครปิทนีอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนพจิารณาหยดุยา7-8 

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

 1. อาการข้างเคยีงที่พบได้บ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจยีน ท้องผูก ปวดศรีษะ วงิเวยีน อ่อนเพลยี 

     ความดนัโลหติต�่า 

 2. อาการข้างเคยีงที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปากแห้ง หวัใจเต้นผดิจงัหวะความดนัโลหติสูง  

    หลอดเลอืดที่นิ้วหดตวัเป็นเหตใุห้ขาดเลอืดไปเลี้ยง การเคลื่อนไหวผดิปกต ิไมโอโคลนสั (myoclonus) ชกั 

 3. มรีายงานการเกดิเยื่อหุ้มปอดหนาตวัหรอืเป็นพงัผดื น�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด พงัผดืในช่องท้อง ในรายที่ 

    ใช้โบรโมครปิทนีในปรมิาณสูง (20-30 มลิลกิรมัต่อวนั) ต่อเนื่องกนัเป็นเวลานาน 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 1. ปฏกิริยิาต่อยาอื่นโดยเป็นผลของการออกฤทธิ์ที่เสรมิหรอืต้านกนั เช่น การใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบั

ยากลุม่สเตยีรอยด์ เช่น ยาเพรดนโิซโลน (prednisolone) ท�าให้ระดบัน�้าตาลในเลอืดสูงขึ้น การใช้ยาโบรโมครปิทนี  

ร่วมกบัยาที่มฤีทธิ์ท�าให้หลอดเลอืดหดตวั ท�าให้ความดนัโลหติสูง เช่น ยาในกลุ่มเออร์โกตามนีหรอืยารกัษาภาวะ

ไมเกรนอื่นๆ เช่น คาเฟอร์กอ็ต (cafergot) ท�าให้เส้นเลอืดที่ปลายมอืปลายเท้าหดตวั ยาซูมาทรปิแทน (sumatriptan) 

ท�าให้ระดบัซโีรโทนนิสูงขึ้น ท�าให้เกดิกลุ่มอาการซโีรโทนนิ (Serotonin Syndrome) ได้ 

 2. ปฏกิริยิาต่อยาอื่นโดยกลไกทางเภสชัจลนศาสตร์ เนื่องจากโบรโมครปิทนีผ่านกระบวนการเมทาบอลซิมึ 

โดยใช้เอน็ไซม์ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4) การใช้ยาที่เกี่ยวข้องกบัเอน็ไซม์นี้จงึเกดิ

ปฏกิริยิาต่อยาโบรโมครปิทนีได้ เช่น การใช้โบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่ต้านเอน็ไซม์ไซโตโครมพ ี 450 แฟมลิี่ 3 เอ 

4 (Cytochrome P450 3A4 inhibitor) เช่น ยารโิทนาเวยีร์ (ritonavir) ท�าให้ระดบัยาโบรโมครปิทนีในเลอืดเพิ่มขึ้น      

การใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่ใช้เอนไซม์ไซโตโครมพ ี 450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 เช่นกนั (Cytochrome P450 3A4    

substrate) เช่น คลารโิธมยัซนิ (clarithromycin) จะมกีารแย่งใช้เอนไซม์ในกระบวนการเมทาบอลซิมึ ท�าให้ระดบัยา

โบรโมครปิทนีในเลอืดสูงเช่นกนั ตรงกนัข้ามกบัการใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่กระตุ้นการท�างานของเอนไซม์

ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4 inducer) เช่น คาร์บามาซปีีน (carbamazepine) ซึ่งจะท�าให้

ลดประสทิธภิาพของยาโบรโมครปิทนีเนื่องจากท�าให้มกีารท�าลายยาเรว็ขึ้น
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ขนาดและวิธีใช้

 1. ภาวะผดิปกตทิี่เกี่ยวข้องกบัการมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสูง (Hyperprolactinemia) เช่น       

เนื้องอกซึ่งผลติฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (prolactinoma) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25-2.5 มลิลกิรมั วนัละครั้ง 

เพิ่มขนาดยาประมาณ 2.5 มลิลกิรมั ทกุ 2-7 วนั จนได้ผลการรกัษาที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโม

ครปิทนี วนัละ 2.5-15 มลิลกิรมั 

 2. ภาวะอะโครเมกาล ี (Acromegaly) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25-2.5 มลิลกิรมั ก่อนนอน เพิ่ม

ขนาดยาประมาณ 1.25-2.5 มลิลกิรมั ทกุ 3-7 วนั จนได้ผลการรกัษาที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโม

ครปิทนี วนัละ 20-30 มลิลกิรมั หรอืมากที่สดุ 100 มลิลกิรมัต่อวนั 

 3. โรคพาร์กนิสนั (Parkinson’s Disease) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25 มลิลกิรมั วนัละ 2 ครั้ง    

การเพิ่มขนาดยาจะช้ากว่าการรกัษาภาวะอื่นๆ คอื ประมาณ 2.5 มลิลกิรมัต่อวนั ทกุ 14-28 วนั จนได้ผลการรกัษา

ที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโมครปิทนี วนัละ 2.5-40 มลิลกิรมั หรอืมากที่สดุ 100 มลิลกิรมัต่อวนั

 4. โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (Diabetes mellitus type 2) ใช้ยาโบรโมครปิทนีในรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถปล่อย

สารส�าคญัในการออกฤทธิ์เรว็ คอื Bromocriptine QR ขนาดเมด็ละ 0.8 มลิลกิรมั โดยเริ่มต้นวนัละ 1 เมด็ ภายใน

เวลา 2 ชั่วโมงหลงัจากตื่นนอน โดยรบัประทานยาพร้อมกบัอาหาร สามารถเพิ่มขนาดได้ 0.8 มลิลกิรมั ทกุสปัดาห์

จนได้ผลที่ต้องการ โดยขนาดการรกัษาโดยทั่วไปส�าหรบัภาวะนี้คอื 1.6-4.8 มลิลกิรมัต่อวนั 

 5. ภาวะ Neuroleptic malignant syndrome มรีายงานการใช้โบรโมครปิทนีในการรกัษา โดยใช้ขนาด 2.5-

15 มลิลกิรมั วนัละ 3 ครั้ง อย่างน้อย 10 วนั พบว่าท�าให้อาการตวัแขง็ เหงื่อออก ความดนัโลหติสูงดขีึ้น โดยอาจ

สงัเกตอาการที่ดขีึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมง หลงัได้รบัการรกัษา อย่างไรกต็ามยงัไม่มขี้อสรปุเกี่ยวกบัประสทิธภิาพ

การรกัษาภาวะนี้ด้วยยาโบรโมครปิทนี9 

รูปแบบของยา

 โบรโมครปิทนีที่มใีช้ในประเทศไทยในปัจจบุนัได้แก่ โบรโมครปิทนี เมสเิลท (Bromocriptine mesylate)    

อยู่ในรูปเมด็และแคปซูล ขนาด 2.5 มลิลกิรมั และ 5 มลิลกิรมั  ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา                

มโีบรโมครปิทนีรูปแบบละลายเรว็ (Bromocriptine QR—quick release) ขนาดเมด็ละ 0.8 มลิลกิรมั ซึ่งดูดซมึได้

ดกีว่าในทางเดนิอาหารเมื่อเทยีบกบัโบรโมครปิทนีเมด็หรอืแคปซูลรูปแบบปกต ิ และได้รบัการรบัรองให้ใช้ในการ

รกัษาโรคเบาหวานชนดิที่ 2 นอกจากนี้ยงัมโีบรโมครปิทนีชนดิแบบฉดีซึ่งไม่มใีนประเทศไทย4 


