
มากกว่า เหตผุลวา่การสวมหนา้กากเปน็ อนัตราย   

หน้ากากสว่นใหญ่ปอ้งกนัโรคโควดิ -  ไมไ่ด้    23/9/2020                                 

โดยนายแพทย ์โชตชิว่ง ชุตนิธร

           

มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยว่าการสวมหน้ากากอนามัยในคนทั่วไปจะมีประโยชน ์  ไม่มีหลักฐาน

ว่าการสวมใส่ในสถานที่แออัดช่วยได้เลย  ยังไม่มีหลักฐานว่าจะมี ประโยชน์ใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับ 

 - จากการสวมหน้ากากอนามัย นักจุลชีววิทยา

  

การสวมหนา้กากท าใหภ้มูคิุม้กนั ลดลง ท าใหเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้เพิม่ขึน้ มาส์

(หน้ากาก) สามารถชะลอกระบวนการสร้าง ภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติในชุมชน  

ซึ่งสามารถช่วยป้องกันคลื่นใหม่หรือ

ป้องกันการระบาดในปีหนา้ (การติดเช้ือท าให้เกดิการสร้างภูมิคุ้มกัน  แบบธรรมชาติ 

 ช่ึงแปลว่าหากมีผู้ติดเช้ือเพียงพอในชุมชนในปีนี้จะไม่มีการแพร่ระบาด

ของโคโรนาไวรัสนี้อีกในปีหน้า การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน  

แบบไม่ธรรมชาติ เทียม      

การสวมหนา้กากท าให ้ ออกซเิจนในเลอืดลดลง ท าใหข้าดออกซเิจน 

4+5+6 (คนเราถ้าขาดออกซิเจน นาทีเราก็ตายได้) ภาวะขาดออกซิเจน ท าให ้ปวด

หวั2+3  เวียนศีรษะ ง่วงนอน เป็นลม สติและความต่ืนตัวลดลง  ซึ่งจะ ท าให้

ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ท างานช้าลง ท างานผิดพลาดมากขึ้น คิดช้าลง ตัดสินใจช้าลง 

ซึ่งจะ ท าให้ ผลงานน้อยลงเช่นผลผลิตน้อยลง นักเรียนจะมีความเข้าใจหนังสือลดลง ท าให้การ

เรียนรู้ลดลง

การสวมหนา้กาก เพิม่กา๊ซ คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืด  

ท าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ง่วงนอนหรือไม่สามารถโฟกัสได้ เมือ่ยล้า และหายใจ

ถี่ เป็นลม ความรู้สึกสับสนที่อธิบายไม่ได้ ความรู้สึกผิดปกติของความหวาดระแวงหรือภาวะ

ซึมเศร้า หัวใจเต้นผิดปกติ อาการชัก   ซึ่งจะ ท าให้ประสิทธิภาพใน



การท างานลดลง ท างานช้าลง ท างานผิดพลาดมากขึ้น คิดช้าลง ตัดสินใจช้าลง ซึ่งจะ ท าให้ 

ผลงานน้อยลง นักเรียนจะมีความเข้าใจหนังสือลดลง ท าให้การเรียนรู้ลดลง

ภาวะขาดออกซิเจน (  สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ า) สง่เสรมิการแพรก่ระจายของ

มะเรง็ และการอกัเสบซึ่งสามารถส่งเสริมการเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็ง

ต่อไป7+8+9  

การขาด ออกซเิจน (ออกซเิจนต่ า) ซ้ า ๆ เปน็ปจัจยัส าคญัของ ภาวะหลอดเลอืดแขง็ 

10 และจะท าใหห้วัใจวาย 10 และ เสน้เลอืดเเตกใน

สมอง เพิม่ขึน้  21

 ขอ้พสิจูนท์ีด่ทีีส่ดุวา่การสวมหนา้กากเปน็อนัตราย คอื เวลาสวมหนา้กากคณุรูส้กึอดึอดั  การ

สวมหน้ากากจึงเป็นการขดัต่อธรรมชาติ  หรือขัดต่อ สัญชาตญาณ

 และขัดต่อสามญัส านึก   โปรดสังเกต--จ าไดไ้หมว่าครั้งแรกๆ 

(หรือแม้แต่ตอนน้ีถ้าคุณไม่คุ้นเคย) เมื่อคุณสวมหน้ากากคุณรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติและหายใจไม่

ค่อยสะดวก--คุณต้องหายใจหนักขึ้นหรือเร็วขึ้น ช่ึงเป็น การตอบสนองโดยอตัโนมัติของ

ธรรมชาติ สัญชาตญาณตามธรรมชาติ เตือนว่าคุณมีศัตรู--มีส่ิงแปลกปลอมผดิปกติ (ที่ร่างกาย

ไม่ต้องการ ไม่ยอมรับ และปฏิเสธ)  อยู่บนใบหน้าของคุณ ปิดกั้นทางเดินของอากาศ ที่มี

ออกซิเจน ที่จ าเป็นต่อร่างกาย  ปิดกั้นอากาศที่จะไหลไปสู่ปอดของคุณและคุณต้อง

ก าจัดศัตรูทันที คือ ถอดหน้ากากทันที เพราะปิดกั้นการไหลของอากาศอย่างอิสระ ท าให้ขาด

ออกซิเจน  

โปรดจ าไว้ว่าหลังจากสวมหน้ากากเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อคุณถอดหน้ากากออกคุณจะรู้สึกโล่ง

ใจและหายใจสะดวกขึ้น สบายตัวมากขึ้น ดังน้ันเราจ าเป็นต้องยอมรับ ค าเตือนของ

สัญชาตญาณตามธรรมชาติ และสามัญส านึก ดังนั้น การสวมหน้ากากเป็น เรือ่งผดิปกติ  

 ไม่ธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นอันตราย

จมกูเป็นเครื่องกรองอากาศและกรองเช้ือโรคทีด่ีที่สุดและมี

ประสิทธิภาพที่สุดในโลก จมูกที่พระเจ้าแห่งธรรมชาติสร้างขึ้นมานั้นสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ไม่มีส่ิง

ใด(รวมถึงหน้ากาก) สามารถท าให้ท างานดีกวา่ 

เมื่อคนติดเช้ือไวรัสทางเดินหายใจพวกเขาจะขับไล่ไวรัสบางส่วนออกไปด้วยการหายใจ

แต่ละครั้ง หากสวมหน้ากากอนามยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยที่รัดรปู เช่น  พวก

เขาจะแพร่เช้ือไวรัสใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ิมความเข้มข้นของไวรัสในปอดและทางเดินจมูก เรา

ทราบดีว่าผู้ที่มีปฏกิิริยาที่เลวร้ายที่สุดต่อไวรัสโคโรนามีความเข้มข้นสูงสุดของไวรัสในช่วงแรก 



ๆ และสิง่นี้น าไปสู  พายุ ที่รา้ยแรงที่สามารถท าใหเ้ราตายได้    

21 

หลักฐานใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวส ารับคนไข้ ที่มีอาการ: การสวมหน้ากากอนามัยจะ

ท าให้ไวรัสที่หายใจออกไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้และจะไปรวมตัวที่ทางเดินจมูก

เข้าสู่เส้นประสาทรับกลิ่น และเดินทางเขา้สู่

สมอง ดงันัน้จงึอาจเปน็อนัตรายถงึตายได้11+12+13    

 โคโรนาไวรสั(ขนาดเลก็มาก) สามารถผา่นร ู  ของหนา้กากทกุประเภท  และ ไวรัสยัง

สามารถเล็ดลอดผา่นด้านข้างของหน้ากากหรือเข้าปากหรือเข้าสู่ ผิวเยื่อมูกทางจมูก 

ตา และหู ได้ ไวรัสมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย เท่า ดังนั้นจึงสามารถผ่านร ู  ของ

หน้ากาก

ความชืน้  จะสะสมบนหนา้กากทันททีี่เราสวมใส่หน้ากากจาก

น้ าลายและในอากาศที่เราหายใจออกและหายใจเข้าจากปากและปอด และหน้ากาก (โดยเฉพาะ

ประเภทผ้า) อาจเปียกช้ืนด้วยความช้ืนที่มองไม่เห็นซึ่งจะเป็นส่ือ ที่ดีเยี่ยมส าหรับการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย  และเช้ือรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาสก์ ไม่เปลี่ยน

บ่อย ๆ หรือล้างหรือตากแห้ง หรือสัมผัสด้วยมือบ่อย ๆ มีงานวิจัยว่าการสวมมาสก์ท าให้เกิดการ

สัมผัสใบหน้าบ่อยๆ ด้วยมอืที่ไม่ไดล้้างเนื่องจากต้องปรับหน้ากาก  (แหล่งข้อมูลหนึ่ง

แนะน าให้เปลี่ยนหน้ากากทุก ๆ 2-4 ช่ัวโมง)  การสวมหน้ากากที่เต็มไปด้วยน้ าลายและความช้ืน

เป็นเวลานานรวมทั้งฝุ่นละอองและสารมลพิษและเช้ือ อาจมี เช้ือ ด้วย  ที่สะสมอยู่บน

หรือในหน้ากากดังนั้นเปน็เรือ่งอนัตราย

มาสก ์(หนา้กาก) ปดิปากเปน็เวลานานอาจท าใหเ้หงอืกอกัเสบ มีกลิ่น

ปาก ฟันผ ุการติดเช้ือรา และ การแข็งตัวของหลอดเลือดท าให้เส่ียงต่อการเป็น โรคเส้นเลือด

แตกในสมอง26+27       และหัวใจวาย24

การสวมหนา้กากอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนงัและผวิหนงัอกัเสบ รอยผื่นหรือแผล 

เป็นผื่นแพ้ อาจท าให้สิวแย่ลง และท าให้เกิดโรคผิวหนังชนิดใหม่ที่เรียกว่า

มาส์กเน่

เมือ่มหีนา้กากปดิใบหนา้จะไมเ่หน็การแสดงออกทางสหีนา้  ดังนั้น

การพูดคุยกบับุคคลที่สวมหน้ากากก็เหมือนกับการพูดคุยกับหุ่นยนต์ ที่ไม่มชีีวิต ไม่มีการ

แสดงออกทางสีหน้า ซึ่งจ าเป็นต่อการ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์  ส าหรับ



ใบหน้า การแสดงออกอาจจะบอกความรู้สึกจริงหรือเร่ืองราวที่ซ่อนอยูใ่นใจ การปกปิดใบหน้า

ด้วยหน้ากากอาจท าให้เราไม่สามารถรูไ้ด้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยยิ้มหรือเศร้า  เครยีด  เจ็บปวดอยู ่

สวยหรือน่าเกลียด หน้าตาดุร้าย หรือใจดีและน่ารกั

เมือ่เอาหนา้กากอนามยัปดิปากค าพดูหรอืเสยีง  จะถกูขดัขวางหรอืบิด

เบี้ยวและอ่อนลงหรืออาจจะ อู้อี้หรือไม่ชัดเจน อาจจะยากกว่าทีจ่ ะท าความเข้าใจกันหรืออาจ

ต้องเสียพลังงานเพ่ือพูดให้ดังขึ้น  ผู้พูดที่สวมหน้ากากในการประชุมจะไม่เปน็ธรรมชาติ อึดอัด 

ไม่สะดวก  ปรับหน้ากากดว้ยมือบ่อยๆท าให้เกิดการรบกวน และดูเหมือนตัวตลกหรือตัว

องค์การอนามยัโลก  ศูนย์ควบคุม

โรค แพทย์ใหญ่ ผู้เช่ียวชาญ เร่ือง

ของ ทั้งหมดนี้ เคยแนะน าและยนืยนัวา่ คนทีไ่มป่ว่ยไมต่อ้งสวมหนา้กาก 14

การบงัคบัสวมหนา้กาก ระยะหา่งทางสงัคม อยูบ่า้น และ

การปดิประเทศและปดิธรุกจิตา่งๆ  ธรุกจิขนาดเลก็ๆจ านวนมากดว้ย  

เปน็การละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้พื้นฐานจงึขดัตอ่รฐัธรรมนญู   เป็นเผด็จการ 

จึงเป็นอันตรายต่อเสรภีาพ23+22         ( ดู รัฐธรรมนูญ  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYI6ngjDUBo
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/03/no-direct-evidence-masks-prevent-viral-infection.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/03/no-direct-evidence-masks-prevent-viral-infection.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=BX9Y_XTs2EA


https://www.youtube.com/watch?v=Ded_AxFfJoQ
https://www.youtube.com/watch?v=NdTT4SjKYiY
https://www.youtube.com/watch?v=uhpCYIHdaqY
https://www.youtube.com/watch?v=4XZ_jxBh-4c
https://www.youtube.com/watch?v=feWiZ3fLYh0
https://www.youtube.com/watch?v=26pLFGcDRbM&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=qGYQU1WRGxI
file:///C:/Users/Administrator/Documents/mask%20%20Blaylock_%20Face%20Masks%20Pose%20Serious%20Risks%20To%20The%20Healthy.html
file:///C:/Users/Administrator/Documents/mask%20%20Blaylock_%20Face%20Masks%20Pose%20Serious%20Risks%20To%20The%20Healthy.html
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/


https://thepatriotsreport.com/2020/06/29/neurosurgeon-dr-russell-blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-healthy-individuals/
https://thepatriotsreport.com/2020/06/29/neurosurgeon-dr-russell-blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-healthy-individuals/
https://www.youtube.com/watch?v=VTrPFfodjJ4
https://www.youtube.com/watch?v=WgEAU9OxeaA
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8600903/How-avoid-maskne-breakouts-wearing-face-mask.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8600903/How-avoid-maskne-breakouts-wearing-face-mask.html
https://medium.com/theusareviewer/the-potential-dangers-of-wearing-a-face-mask-51b9b86980a
https://medium.com/theusareviewer/the-potential-dangers-of-wearing-a-face-mask-51b9b86980a
https://rokzfast.com/dentists-say-mask-mouth-can-cause-serious-health-complications-including-strokes-72016/
https://rokzfast.com/dentists-say-mask-mouth-can-cause-serious-health-complications-including-strokes-72016/


25 Registered Nurse Warns Against Wearing Masks 

 วธิทีีด่ทีีส่ดุในการปอ้งกนัโรค 

    อ่าน

บทความสุขภาพในเว็บไซต์ ท าอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย

กินอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย - 

อยากรู้เร่ือง

จริงต้นก าเนิดไวรัสหวู่ฮั่น

อยากรู้เร่ืองจริงต้นก าเนิดไวรัสหวู่ฮ่ัน?  COVID-19: Wuhan-Catholic Connection-Pastor Bill 

Hughes https://www.youtube.com/watch?v=zEa99K8nyE4  

นายแพทยโ์ชติชว่ง ชุตนิธร  

ผูก้อ่ตัง้ชมรมผูบ้รโิภคแหง่สยาม

https://www.technocracy.news/dentists-warn-of-harmful-mask-mouth-disease/
https://www.thenewamerican.com/printmagazine/item/35788-should-i-wear-a-face-mask
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