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องค์ประกอบและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Whitfield’s Ointment
Whitfield’s ointment เป็ นยาพื้ นขี้ ผึ้ ง (ointment base) มีองค์ประกอบสําคัญคือ benzoic acid
ร้อยละ 6 และ salicylic acid ร้อยละ 3 โดยยาพื้ นอาจเป็ นวาสลินหรือ petrolatum แตกต่างกันไปตาม
แหล่งผลิต นอกจาก benzoic acid และ salicylic acid แล้ว Whitfield’s ointment ของบางสูตรตํารับอาจ
มีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มยาอื่นที่มีฤทธิ์ ant-inflammation, keratolytic, anti-septic หรือ antiinfective ร่วมด้วย เช่นการผสม corticosteroids, propylene glycol หรือ sulfur เป็ นต้น
คุณสมบัติของ Whitfield’s ointment ซึ่งเป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ เป็ นผลจากตัวยาสําคัญคือ
benzoic acid และ salicylic acid นอกจากนี้ ointment base ในสูตรตํารับ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่มี
ความชอบนํ้ามันสูง (high lipophilicity) ไม่เข้ากับนํ้า (hydrophobic) ชะล้างด้วยนํ้ าได้ยาก (non
washable by water) ความหนื ดสูง เหนี ยว ทาแล้วติดผิวได้ดี (greasy) เกาะผิวได้แม้จะทาไว้ระยะหนึ่ ง
แล้ว (occlusive) และสุดท้ายที่สาํ คัญที่สุด คือมีคุณสมบัติเป็ น emollient จึงเคลือบป้องกันไม่ให้ผิวหนัง
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะสารก่อความระคายเคื องที่ มากับนํ้ า(water-soluble
irritant) นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสมดุ ลความชื้ นของผิ วหนั งในภาวะที่ ความชื้ นของสิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสมกับผิว
Benzoic acid มีฤทธิ์เป็ น fungistatic agent โดยออกฤทธิ์ได้ดีในสภาวะกรดอ่อน เนื่ องจาก
benzoic acid อยูใ่ นรูปที่ไม่แตกตัว นอกจากนี้ ยังมีผลเป็ น antiseptic ต่อเชื้ อก่อโรคชนิ ดอื่นๆ โดยหากใช้
ร่วมกับ salicylic acid จะเสริมฤทธิ์ในการเป็ น anti-fungal ทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นและป้องกันการติด
เชื้ อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่อาจพบภายหลังจากการติดเชื้ อราที่ผิวหนัง ส่วน Salicylic acid มีฤทธิ์เป็ น
keratolytic ออกฤทธิ์ได้ดีในภาวะที่มีความชื้ นสูง นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์เป็ น bacteriostatic และ fungicidal
ร่วมด้วย ฤทธิ์ในการเป็ น keratolytic ของ salicylic acid จะช่วยให้การดูดซึมยาเข้าสู่ผิวมีปริมาณมากขึ้ น
ในกรณีที่ตอ้ งการทําให้ยาอื่นที่ใส่ในตํารับออกฤทธิ์ดีขึ้น นอกจากนี้ ในโรคติดเชื้ อราหรือโรคที่มีผิวหนัง
แบ่งตัวเร็วซึ่งจะพบขุยแห้งเป็ นจํานวนมาก salicylic acid จะช่วยให้ขุยแห้งเหล่านั้นหลุดลอกออกจาก
ผิวหนังปกติได้เร็วขึ้ น ผิวหนังใหม่สามารถเจริญขึ้ นมาทดแทนได้ดี และลดโอกาสที่เชื้ อราจะฝังตัวลงใน
ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้ น ทําให้การผสม salicylic acid ในตํารับยาผิวหนังสามารถป้องกันและรักษาการติดเชื้ อ
ราได้
สําหรับ sulfur ซึ่งพบการใช้เป็ นองค์ประกอบใน Whitfield’s ointment บางตํารับ มีฤทธิ์เป็ น
keratolytic อย่างอ่อนใน acidic media ในขณะที่ใน alkali media จะมีฤทธิ์ keratolytic ที่แรงขึ้ นจนเกิด
การอักเสบของเซลล์ผิวได้ เมื่อทา sulfur ลงบนผิวหนังจะเกิดสารประกอบกับผิวหนังคือ pentothionic
acid ซึ่งมีฤทธิ์เป็ น antiseptic โดยฤทธิ์ antiseptic จะพบว่ามีประสิทธิภาพในยาพื้ นชนิ ด greasy base
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เช่นที่ใช้ใน Whitfield’s ointment โดยหากใช้ในความเข้มข้นร้อยละ 10-20 จะมีฤทธิ์ keratolytic ใน
1-2 วัน ในความเข้มข้นร้อยละ 5 จะมีฤทธิ์ในวันที่ 3 หลังทายา หากใช้ความเข้มข้นน้อยกว่าร้อยละ 3
จะเริ่มเห็นฤทธิ์ keratolytic ประมาณวันที่ 7 นอกจากฤทธิ์ keratolytic และ antiseptic ซึ่งช่วยเสริมการ
ออกฤทธิ์ของ Whitfiled’s ointment สูตรมาตรฐานแล้ว sulfur ยังมีฤทธิ์ลดคัน (antipruritic) ซึ่ง
เหมาะสมอย่างยิง่ ในการใช้ในโรคติดเชื้ อราที่ส่วนใหญ่มกั มีอาการคันร่วมด้วย
ประสิทธิภาพของ Whitfield’s Ointment
Whitfield’s ointment เป็ นยาต้านเชื้ อราที่มีประสบการณ์การใช้อย่างยาวนานหลาสิบปี โดยเป็ น
ยาต้านเชื้ อรามาตรฐานสําหรับการรักษาโรคติดเชื้ อที่ผิวหนั งทั้งกลาก (Dermatophytes) เกลื้ อน
(Tinea versicolor) และการติดเชื้ อ Candida spps. (Hall-Smith, 1974) นอกจากจะเป็ นการรักษา
มาตรฐานในทางคลินิกแล้ว Whitfield’s ointment ยังเป็ นยามาตรฐานซึ่งผูค้ น้ คว้าวิจยั และพัฒนายาทา
ต้านเชื้ อรากลุ่มใหม่คือ azole antifungalsใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของยาโดยเฉพาะยาตัวแรกๆ
ของกลุ่มคือ clotrimazole (Clayton, 1979) ซึ่งผลการวิจยั เปรียบเทียบพบว่า azole antifungals มี
ประสิทธิภาพไม่ดอ้ ยไปกว่า Whitfield’s ointment หากเป็ น non-inferior study (Clayton, 1974) หรือ
มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญหากเป็ นการศึกษาที่พิจารณาจาก cure rate หรือ failure
rate (Comaish, 1974; Clayton, 1979) แต่เนื่ องจากยาทา azole antifungals มีลกั ษณะน่ าใช้ เพราะ
เป็ นครีมที่ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ หรือทิ้ งรอยเปื้ อนที่เสื้ อผ้าเวลาที่ผปู ้ ่ วยทายา จึงเริ่มเป็ นที่นิยมมากกว่า
Whitfield’s ointment ในผูป้ ่ วยติดเชื้ อราที่ผิวหนังซึ่งต้องใช้ยาต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน ในทางปฏิบตั ิ
จึงมีการใช้ Whitfield’s ointment ลดลง อีกทั้ง Whitfield’s ointment เป็ นยาสูตรโบราณที่ไม่อาจสร้าง
ผลประโยชน์ ด า้ นธุ ร กิ จ แก่ บริ ษั ท ผูผ้ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยได้ จึ งส่ งผลให้ข าดการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ นใน
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างยานี้ กับยาอื่นและทําให้ขอ้ มูลของยานี้ มีค่อนข้างจํากัดและ
ปรากฏแต่ในเอกสารอ้างอิงที่มีอายุกว่าสิบปี ขึ้ นไป
Clayton YM และ Connor BL ได้ทาํ การศึกษาแบบ double-blind เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Whitfield’s ointment และ clotrimazole cream ในการรักษาผิวหนังที่ติด
เชื้ อราทั้งกลาก เกลื้ อน และ Candida spp. โดยพบว่าหลังจากผูป้ ่ วยใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ งอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ จะมีผปู้ ่ วยร้อยละ 88 เท่ากันทั้งสองกลุ่มที่หายจากการติดเชื้ อราที่ผิวหนัง
เมื่อประเมินจากผลการเพาะเชื้ อ (Clayton, 1973)
Gooskens V และคณะ ได้ทาํ การศึกษาแบบ double-blind เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่าง Whitfield’s ointment กับ clotrimazole cream โดยมีผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ซึ่งได้รบั การวินิจฉัยแล้ว
ว่า มีการติดเชื้ อรา Dermatophyte ที่ผิวหนัง จํานวน 153 ราย โดยในจํานวนนี้ มีผูป้ ่ วย 25 รายที่มีการ
ติดเชื้ อ HIV-1 ร่วมด้วย คณะผูว้ ิจยั ทําการสุ่มให้ผปู้ ่ วยได้รบั Whitfield’s ointment หรือ clotrimazole
cream อย่างใดอย่างหนึ่ ง และทําการติดตามผูป้ ่ วยเหล่านี้ ต่อเนื่ องเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ โดยเมื่อสิ้ นสุด
การวิจยั พบว่ามีผปู ้ ่ วย 75 รายที่ได้รบั Whitfield's ointment และผูป้ ่ วย 78 รายที่ได้รบั clotrimazole
cream อัตราการหาย (cure rate) ของผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
คือมีอตั ราการหายอยูร่ ะหว่างร้อยละ 80-90 ขึ้ นกับวิธีการตรวจและนิ ยามของการหาย ทั้งนี้ หากใช้การ
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เพาะเชื้ อได้หลังจากใช้ยาเป็ นเวลา 6 สัปดาห์เพื่อตัดสินว่ามีความล้มเหลวในการรักษา (treatment
failure) จะพบว่ามีผปู ้ ่ วยกลุ่มละ 6 รายที่การรักษาล้มเหลวโดยในผูป้ ่ วยที่มีการรักษาล้มเหลวของทั้ง
สองกลุ่ม เป็ นผูป้ ่ วยติดเชื้ อ HIV-1 กลุ่มละ 1 รายเท่าๆ กัน คณะผูว้ ิจยั สรุปผลว่าการใช้ Whitfield’s
ointment และ clotrimazole cream มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน โดยยาทั้งคู่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูง
แม้แต่ในผูป้ ่ วยติดเชื้ อ HIV-1 แต่หากพิจารณาถึงบริบทการใช้และค่าใช้จ่ายร่วมด้วย Whitfield’s
ointment ควรเป็ นทางเลือกที่ดีกว่า clotrimazole cream เพราะมีราคาถูกกว่าในขณะที่มีประสิทธิภาพ
เท่าเทียมกัน (Gooskens V, 1994)
การศึกษาในทวีปแอฟริกาซึ่งขาดแคลน griseofulvin และปั ญหาการติดเชื้ อราที่หนังศีรษะของ
เด็กในโรงเรียนเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่ระบาดไปทัว่ ทวีป Wright S และคณะจึงทําการศึกษารูปแบบ
randomized controlled trial เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาทาต้านเชื้ อราเพื่อแนะนํ าให้ใช้
แก้ปัญหาที่ พบเป็ นกว้างในขณะนั้ นโดยทําการศึ กษาเป็ นเวลา 6
สัปดาห์ เปรียบเที ยบระหว่าง
Whitfield’s ointment และ miconazole cream พบว่าการใช้ยาทั้งสองทางเลือกนั้นมีประสิทธิภาพไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (Wright S, 1986)
ไม่พบว่ามีรายงานใดที่พิสูจน์ ว่า Whitfield’s ointment มีประสิทธิภาพด้อยกว่า azole
antigungals อย่างชัดเจนหรือมีนัยสําคัญทางคลินิก ในแนวทางเวชปฏิบตั ิมาตรฐานในการรักษา
superficial fungal infection ซึ่งแนะนําโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แนะนําว่า Whitfield’s
ointment เป็ นการรักษามาตรฐาน (standard treatment) เช่นเดียวกับ clotrimazole cream (วัณณศรี
สินธุภคั , 2548)
นอกจากประสิทธิภาพในการต้านเชื้ อราแล้ว Whitfield’s ointment ยังมีประสิทธิภาพในการ
ต้านเชื้ อแบคทีเรียหลายชนิ ด โดยชนิ ดหนึ่ งที่มีความสําคัญคือ Corynebacterium minutissimum ซึ่ง
พบว่าก่อโรค erythrasma ที่มีลกั ษณะคล้ายกับการติดเชื้ อ Dermatophytes และหลายครั้งพบว่าเป็ นการ
ติดเชื้ อร่วมกันกับ Dermatophytes และ Candida spp. ทั้งนี้ เนื่ องจากเชื้ อนี้ มักก่อโรคในตําแหน่ งที่อบั ชื้ น
ของร่างกาย เช่นรักแร้ ใต้ราวนม หว่างขา ง่ามก้นและง่ามนิ้ วเท้า การรักษา erythrasma ที่ถือเป็ น
มาตรฐานคือยารับประทาน erythromycin หรือยาทาเฉพาะที่เช่น clindamycin solution, sodium
fusidate ointment, chloramphenicol และ Whitfield’s ointment ซึ่งยาทาที่ยกตัวอย่างมานี้ มี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยารับประทาน ในกรณีที่เป็ น erythrasma บริเวณรักแร้หรือหว่างขา แต่
สําหรับ erythrasma บริเวณง่ามนิ้ วนั้ น Whitfield’s ointment จะมีประสิทธิภาพที่เหนื อกว่ายา
รับประทาน erythromycin เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Whitfield’s ointment กับ sodium fusidate
ointment พบว่า Whitfield’s ointment มีประสิทธิภาพดีกว่าในการรักษา erythrasma ทุกตําแหน่ งของ
ร่างกาย (Holdiness M, 2002, Clayton Y, 1973)
เหตุใด Whitfield’s Ointment จึงเหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขภาวะนํ้ากัด
เท้า
นํ้ากัดเท้าไม่ใช้ชื่อโรคแต่เป็ นคําเรียกติดปากของประชาชน ซึ่งสื่อถึงภาวะที่เกิดจากการระคาย
เคืองของผิวหนังที่เท้า เกิดจากการแช่น้ําสกปรกเป็ นเวลานานหรือมีความชื้ นบริเวณเท้าอยู่ตลอดเวลา
การระคายเคืองของผิวหนังอาจเกิดมากขึ้ นหากไม่สามารถรักษาความสะอาดและความแห้งของผิวหนัง
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ได้อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ผิวหนังที่เท้าเปื่ อยลอก แดง แสบและคัน ทําให้เกิดแผลหรือมีการติดเชื้ อราหรือ
เชื้ อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ง่าย ทั้งนี้ อาการของโรคนํ้ากัดเท้าแตกต่างกันไปได้หลายลักษณะขึ้ นกับระยะ
ที่มีอาการ แบ่งกว้างๆ ได้เป็ น 2 ระยะ
ระยะแรก: ระยะอักเสบระคายเคือง
ระยะแรกนี้ จะสังเกตได้ว่าผิ วหนั งมีลกั ษณะแดงลอก เนื่ องจากการระคายเคือง บางรายอาจมี
อาการเท้าเปื่ อย คันและแสบ โดยที่ระยะนี้ ยังไม่มีการติดเชื้ อโรคเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการแช่น้ํา
สกปรกเป็ นเวลานานจะทําให้เกิดการติ ดเชื้ อโรคที่ ปนอยู่กับนํ้ าได้ง่ายขึ้ น การเกาหรือถูเพื่อบรรเทา
ความรูส้ ึกแสบและคันก็อาจสร้างรอยแผลถลอกเล็กๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้ อแทรกซ้อนตามมาได้
ระยะที่ สอง: ระยะติดเชื้อแทรกซ้อน
ระยะนี้ จะพบว่ามีการติดเชื้ อโรคแทรกซ้อนเนื่ องผิวหนังที่ชื้น เปื่ อยและหลุดลอก ซึ่งง่ายแก่การ
ก่อโรคของเชื้ อจุลชีพ ที่พบบ่อยคือเชื้ อแบคทีเรีย และเชื้ อรา โดยจะมีอาการที่แตกต่างกันพอแยกได้ คือ
หากมีการติดเชื้ อแบคทีเรีย มักมีอาการอักเสบ บวมแดง เป็ นหนองและปวด อาการที่เป็ นเกิดขึ้ นอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่การติดเชื้ อรามักเป็ นบริเวณซอกนิ้ ว มีลกั ษณะคัน ผิวเป็ นขุย เป็ นสะเก็ดหรือเป็ นปื้ น
ขาว ลอกออกเป็ นแผ่นๆได้ ซึ่งการติดเชื้ อรามักเกิดเฉพาะรายที่มีความชื้ นสะสมที่เท้าอยู่เป็ นเวลานาน
ไม่ได้พบได้มากหรือเป็ นสาเหตุของผูป้ ่ วยโรคนํ้ากัดเท้าทุกรายอย่างที่เข้าใจกัน เท้าของผูป้ ่ วยโรคนํ้ากัด
เท้าระยะที่ สองนี้ มักมีกลิ่นเหม็นเนื่ องจากการหมักหมมของนํ้ าเหลื องและการติ ดเชื้ อโรคที่ กล่าวมา
ข้างต้น
การรักษาโรคนํ้ากัดเท้าต้องพิจารณาระยะของโรค เนื่ องจากมีอาการและสาเหตุที่แตกต่างกัน
โดยระยะที่มอี าการเท้าเปื่ อย ลอก แดง คันและแสบ ให้ใช้ยาทาสเตียรอยด์ชนิ ดอ่อนเช่น triamcinolone
cream หรือ betamethasone cream โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้ยาฆ่าเชื้ อราร่วมด้วยเนื่ องจากยังไม่มีการติด
เชื้ อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีแต่ยาสูตรผสมของสเตียรอยด์กบั ยาทาฆ่าเชื้ อราก็สามารถใช้แทนได้
ในรายที่ใช้ยาทาสเตี ยรอยด์เดี่ ยวๆ ต้องพยายามรักษาความสะอาดและความแห้งของเท้าเพราะยา
ทาสเตียรอยด์อาจทําให้ติดเชื้ อราได้ง่ายขึ้ น หรือการใช้ยา Whitfield’s ointment ทาบริเวณที่เริ่มมี
อาการ วันละ 3 ครั้ง สามารถแก้ไขอาการเท้าเปื่ อย ลอกแดง และคัน ซึ่งยังไม่เกิดการติดเชื้ อรา
ได้ เพราะยาตํารับ Whitfield’s ointment มีความมันสูง หากทาก่อนโดนนํ้าจะช่วยลดความเปี ยกชื้ น
ของผิวได้ ในขณะเดียวกันก็มีฤทธิ์ตา้ นการติดเชื้ อ และลดคันได้อย่างดี ส่วนในรายที่เกิดการติด
เชื้ อแบคที เ รี ย แทรกซ้อ นที่ เ ป็ นไม่ ม าก อาจใช้ก ารชะล้า งบริ เ วณแผลด้ว ยนํ้า ยาฆ่ า เชื้ อ เช่ น
นํ้า เกลื อ หรือ นํ้า ด่ า งทับ ทิ ม แล้ว ทาแผลด้ว ยยาฆ่ า เชื้ อโรค เช่ น โพวิ โ ดน ไอโอดี น หรือ ยาทา
Whitfield’s ointment ตํารับมาตรฐานก็ได้เพราะมีประสิทธิภาพในการต้านการติดเชื้ อแบคทีเรียได้
ดี (Holdiness MR, 2002) สําหรับตํารับที่ผสม sulfur ซึ่งก็มีฤทธิ์ antiseptic ด้วยจะมีประโยชน์
อย่างมากในกรณีนี้
นอกจาก Whitfield’s ointment จะมีประโยชน์ในการรักษานํ้ากัดเท้าแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อ
ป้องกันได้ดว้ ยในกรณีที่ไม่สามารถหา Vaseline หรือ petrolatum jelly ให้ผปู ้ ่ วยทาง่ามทําก่อนการ
สัมผัสนํ้า ซึ่งความมันของ ointment base ใน whitfield’s ointment จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ าํ สกปรก
ซึมผ่านไปสัมผัสผิวหนังและทําให้เกิดความชื้ นหรือผิวหนังเปื่ อยยุย่
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ในรายที่มีการติดเชื้ อรา สามารถใช้ Whitfield’s ointment หรือยาทาต้านเชื้ อราอื่นๆ เช่น
clotrimazole cream ก็ได้เนื่องจากมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน แต่ว่า Whitfield’s ointment มีราคา
ประหยัดกว่ามาก เกาะติดผิวหนังได้ดี ไม่ถูกชะออกได้ง่ายเหมือนตํารับยาครีม ทั้งยังสามารถต้าน
เชื้ อแบคทีเรียที่อาจติดร่วมหรือเป็ นการติดเชื้ อแทรกซ้อนได้ และสามารถใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ
การป้องกันอาการนํ้ากัดเท้าได้ Whitfield’s ointment จึงเหมาะที่จะเป็ นทางเลือกหลักสําหรับกรณี
อาการนํ้ากัดเท้าที่เกิดขณะมีอุทกภัย
อย่ า งไรก็ ต าม ในรายที่ อ าการมี อ าการรุ น แรงหรื อ มี ก ารติ ด เชื้ อราที่ เ ล็ บ ร่ ว มด้ว ย หรื อ ไม่
ตอบสนองหลังจากใช้ยาทาแล้วกว่าสองสัปดาห์อาจจํา เป็ นต้องใช้ยารับประทานซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
เหนื อกว่า
วิธีใช้ Whitfield’s Ointment ที่เหมาะสม
ก่อนทา Whitfield’s ointment ควรแนะนําให้ผูป้ ่ วยทําความสะอาดเท้าและเช็ดให้แห้งก่อน
จากนั้นจึงทา Whitfield’s ointment วันละ 2-3 ครั้ง โดยทายาต่อเนื่ องจนกว่ารอยโรคที่ผิวหนังจะหาย
เป็ นปกติและใช้ยาทาต่อเนื่ องต่อไปอีกอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ Whitfield’s ointment คือการระคายเคืองผิวหนังบริเวณ
ที่ทายา จากตัวยาสําคัญในตํารับ จึงควรหลีกเลี่ยงการทาในบริเวณที่มีแผลเปิ ดหรือใกล้ดวงตาและแก้ไข
ความรุนแรงของอาการระคายเคืองโดยลดความถี่ในการทาลง ดังนั้ นหากใช้แล้วเกิดอาการแพ้ แสบ
หรือระคายเคืองอาจหยุดใช้สกั ระยะ เมื่อการระคายเคืองลดลงแล้วสามารถทดลองใช้ใหม่ได้ เพราะ
ไม่ได้มีอนั ตรายที่รุนแรง และอาจเป็ นผลจากฤทธิ์ของยาได้ การใช้ calamine lotion ซึ่งมี zinc oxide
เป็ นองค์ประกอบร่วมกับการทา Whitfield’s ointment อาจช่วยลดการระคายเคืองได้
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