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มากกว่า 10 เหตุผลว่าการสวมหน้ากากเป็น“อนัตราย” หนา้กาก

ป้องกนัโรคโควดิ-19ไม่ได*้**                                            Dr Chokchuang Chutinaton MD 

“ มหีลกัฐานเพยีงเล็กนอ้ยวา่การสวมหนา้กากอนามยัในคนทั่วไปจะมปีระโยชนไ์ม่มี

หลกัฐานวา่การสวมใสใ่นสถานทีแ่ออดัชว่ยไดเ้ลย ยงัไม่มหีลกัฐานวา่จะมปีระโยชนใ์ด ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบั Covid -19 จากการสวมหนา้กากอนามยั”Dr Simon Clarke, (นักจลุชวีวทิยา) 

microbiologist, University of Reading (UK) 

1) การสวมหน้ากากท าใหภู้มิตา้นทาน immunity ลดลงท าใหเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้เพิม่ Blaylock21 

2) การสวมหน้ากากท าให ้oxygen ออกซิเจนในเลือดลดลง ท าใหข้าดออกซิเจน4+5+6hypoxia (คนเรา

ถา้ขาดออกซเิจน 5 นาทเีราก็ตายได)้ ภาวะขาดออกซเิจนท าใหป้วดหัว2+3เวยีนศรีษะง่วงนอนเป็นลมสติ

และความตืน่ตวัลดลง (Blaylock21) ซ ึง่จะ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง ท างานชา้ลงท างาน

ผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะท าใหผ้ลงานนอ้ยลงเชน่ผลผลตินอ้ยลงนักเรยีนจะมคีวาม

เขา้ใจหนังสอืลดลงท าใหก้ารเรยีนรูล้ดลง 

3) การสวมหน้ากากเพ่ิมกา๊ซ carbon dioxide คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลือด ท าใหเ้กดิอาการวงิเวยีน

ศรีษะปวดศรีษะง่วงนอนหรอืไม่สามารถโฟกสัไดเ้มือ่ยลา้และหายใจถีเ่ป็นลมความรูส้กึสบัสนทีอ่ธบิาย

ไม่ไดค้วามรูส้กึผดิปกตขิองความหวาดระแวงหรอืภาวะซมึเศรา้หวัใจเตน้ผดิปกตอิาการชกัซึง่จะ ท าให ้

ประสทิธภิาพในการท างานลดลง ท างานชา้ลงท างานผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะท า

ใหผ้ลงานนอ้ยลงนักเรยีนจะมคีวามเขา้ใจหนังสอืลดลงท าใหก้ารเรยีนรูล้ดลง Blaylock21  

4) ภาวะขาดออกซเิจน สง่เสรมิการแพรก่ระจายของ มะเร็ง cancer และการอกัเสบซึง่สามารถสง่เสรมิ

การเตบิโตและการแพรก่ระจายของมะเรง็ตอ่ไป Blaylock21 

5) การขาด oxygen ออกซเิจน (ออกซเิจนต ่า) ซ า้ ๆ เป็นปัจจยัส าคญัของภาวะหลอดเลอืดแข็งและจะท า

ใหหั้วใจวาย  heart attacks10  และ strokes เสน้เลือดเเตกในสมองเพ่ิมข้ึน10 

6) ข้อพิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดว่าการสวมหน้ากากเป็นอนัตรายคือ เวลาสรวมหน้ากากคุณรูสึ้กอึดอดัผิดปกติการ

สวมหนา้กากจงึเป็นการขดัตอ่ธรรมชาตหิรอืขดัตอ่สัญชาตญาณ  (natural instinct) และขดัตอ่

สามัญส านึก  (common-sense) โปรดจ าไวว้า่หลงัจากสวมหนา้กากเป็นระยะเวลาหน่ึงเมือ่คณุถอด

หนา้กากออกคณุจะรูส้กึโลง่ใจและหายใจสะดวกขึน้สบายตวัมากขึน้ ดงัน้ันเราจ าเป็นตอ้งยอมรบัค าเตอืน

ของสญัชาตญาณตามธรรมชาตแิละสามญัส านึกดงัน้ันการสวมหนา้กากจงึเป็นเร ือ่งอนัตราย 

7)โคโรนาไวรสั(ขนาดเล็กมาก) สามารถผ่านรู pores ของหน้ากากทุกประเภท9Graham Rideal 
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8)  ความชืน้ moisture or wetness จะสะสมบนหนา้กากทนัททีีเ่ราสวมใสห่นา้กากจากน า้ลายและใน

อากาศทีเ่ราหายใจออกและหายใจเขา้จากปากและปอด และหนา้กาก (โดยเฉพาะประเภทผา้) อาจเปียก

ชืน้ดว้ยความชืน้ทีม่องไม่เห็นซึง่จะเป็นสือ่ media ทีด่เียีย่มส าหรบัการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 

bacteria และเชือ้ราfungusดงัน้ันเป็นเร ือ่งอนัตราย                      

9) หนา้กากปิดปากเป็นเวลานานอาจท าใหเ้หงือกอกัเสบ gum infection มกีลิน่ปากฟันผุการตดิเชือ้

ราและการแข็งตวัของหลอดเลอืดท าใหเ้สีย่งตอ่การเป็นโรคเสน้เลอืดแตกในสมอง26+27หวัใจวาย24,26,27  

10)การสวมหนา้กากอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอกัเสบท่ีเรียกว่า maskne24 

11) เมือ่มหีนา้กากปิดใบหนา้จะไม่เห็นการแสดงออกทาง สีหน้า facial expressions 

12) เมือ่เอาหนา้กากอนามยัปิดปากค าพูดหรือเสียง voice or speech จะถูกขัดขวางหรอืบดิเบีย้วและ

ออ่นลง 

13)  WHO องคก์ารอนามยัโลก14+ CDC16 (Center for Disease Control—USA ศูนยค์วบคมุโรค) + 

U. S. Surgeon General15 (แพทยใ์หญ)่ + Dr Fauci17(“ผูเ้ช ีย่วชาญ”เร ือ่งCovidของTrump) ทัง้หมดนี้

เคยแนะน าและยนืยนัวา่ คนท่ีไม่ป่วยไม่ตอ้งสวมหน้ากาก14 

14)  การบงัคับสวมหน้ากาก บงัคบัระยะห่างทางสงัคม
*
บงัคบัอยูบ่า้น

**
 (ทัง้หมดผดิหลกัวชิาการไม่ได ้

ขึน้อยูก่บัวทิยาศาสตร)์ และ lockdown and curfew การปิดประเทศและปิดธรุกจิตา่งๆ ธรุกจิขนาด

เล็กๆจ านวนมากดว้ยท าลายอาชพี ท าลายการท ามาหากนิ ปิดโรงแรม ปิดรา้นอาหาร(จ ากดั เวลา) ท าให ้

ขาดทนุยอ่ยยบั ลม้ละลายหา้มเขา้ออกนอกประเทศ ธรุกจิทอ่งเทีย่วถกูท าลาย คนตกงานนับลา้นๆคน 

เป็นการท าลายเศรษฐกจิ และละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน จึงขัดต่อรฐัธรรมนูญ Constitution เป็น

เผด็จการ จึงเป็นอนัตรายต่อเสรีภาพ           
(ดรูฐัธรรมนูญ  หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน) 

 

* การเว้นระยะหา่งทางสังคม 2 เมตร: มีหลักฐานที ่“เปราะบางมาก” “very fragile 

evidemce” วา่ จะป้องกนัโรคโควดิ-19ได ้ มีงานวจิัยว่า เวลาจาม (ไอ) จะมีละอองฝอย 

droplets ออกมาและไปได้ไกลถงึ 26 เมตร แต่บางประเทศ เว้นระยะหา่ง แค่ 1 เมตร 

เช่น ออสเตรีย นอรเ์วย ์และ สวีเดน  ส่วน  เยอรมัน โปแลนด ์และ เนเ ธอรแ์ลนด ์

เว้น ระยะหา่ง 1.5 (มีข่าวว่าประเทศไทยอาจเปลี่ยนไปเป็นหน่ึงเมตร) แสดงว่า ไม่มี

หลักการอะไรเป็นมาตรฐาน แต่ละประเทศก าหนดเอาเองแบบ คิดเองท าเอง คิดไปท า

ไป จนิตนาการ ไม่มีหลักวิชาการ และไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของวิทยาศาสตร ์   

Google: Government scientific adviser says Britain's two metre social distancing rule is 

unnecessary and based on “very fragile evidence” 
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https://www.prisonplanet.com/top-scientific-advisor-to-uk-government-says-2-

meter-social-distancing-rule-based-on-very-fragile-evidence.html 

** การบังคับใหอ้ยู่บ้าน (Stay Home) ขัดตอ่หลักการเสรีภาพตามธรรมชาต ิขัดตอ่

ความเป็นมนุษย ์เหมือนถูกกักขังในบ้านหรือขังในคุก 1) อยู่บ้าน-ห้ามออกไปไหน ท าให้

ไม่ได้ออกไปออกก าลังกายซึง่ช่วยสร้าง ภมูติา้นทาน immunity ตอ่โรคโควิดได้และช่วย

ท าไหสุ้ขภาพจติดขีึน้-เครียดน้อยลง 2) อยู่บ้านไม่ได้รับแสงแดด ซึง่ให ้วิตามิน D  ซึง่

ช่วยป้องกัน Covid ได้  3) บ้านพืน้ทีแ่คบ ฯ ไปไหนไม่ได้ ท าให ้เครียด ช า้ตกงานไม่มี

รายได้ ท าใหเ้ครียด เกิด domestic violence การทะเลาะในครอบครัวจนอาจตลูีกตี

เมียหย่าร้างกันได้ ความเครียด ท าใหต้ดิยาดืม่เหล้ามากขึน้ เครียด นักเรียนเครียด

เพราะไม่มีโรงเรียน ไม่มีสังคม ในทีสุ่ด ความเครียดอาจเป็นเหตุการณฆ์่าตัวตาย****     

Google: การฆ่าตวัตายของนกัเรียนในลาสเวกสักระตุน้ใหโ้รงเรียนเปิดอีกคร้ัง -                                  

Spate of suicides among Las Vegas students prompts schools to reopen  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9183813/Spate-suicides-Las-Vegas-students-prompts-

schools-reopen-18-kill-themselves.html  

*** ข้อยกเว้น: คนทีอ่าจจะจ าเป็นต้องใส่หน้ากาก คือ หมอผ่าตัด หมอฟัน ผู้ป่วยโรคโควิดที่

สัมผัสคนอื่น หรือ ผู้ดูแลคนไข้โรคตดิต่อ และอื่นๆ                                                         

น.พ. โชติช่วง ชุตินธร (ผูก้อ่ตัง้ชมรมผูบ้รโิภคแห่งสยาม)  ดอูา้งองิหรอื Links ทีฉ่บบัยาว    

อ่านฉบบัยาวไดท่ี้  www.doctorfreedom.com            Facebook-Chokchuang Chutinaton  

Email: chok_c@hotmail.com                          Share  กรุณาเผยแพรข่อ้มูลตอ่ดว้ย 
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