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มากกว่า 10  เหตุผลว่า การบงัคบัสวมหน้ากาก เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและเสรีภาพ 

หน้ากากป้องกนัโรคโควิด-19 ไม่ได ้***                                       Dr Chokchuang Chutinaton MD 

ไมม่หีลกัฐานวา่การสวมหนา้กากในคนทั่วไปจะมปีระโยชนไ์ม่มหีลกัฐานวา่การสวมใสใ่นสถานทีแ่ออดัชว่ย

ไดเ้ลย ยงัไม่มหีลกัฐานวา่จะมปีระโยชนใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Covid -19 จากการสวมหนา้กาก”Dr Simon 

Clarke (นักจลุชวีวทิยา)  microbiologist, University of Reading (UK) 

1) การสวมหน้ากากท าใหภู้มิตา้นทาน immunity ลดลง  ช ึง่จะท าใหเ้สีย่งตอ่การตดิเชือ้เพิม่ Blaylock21 

2) การสวมหน้ากากท าให ้oxygen ออกซิเจนในเลือดลดลง ท าใหข้าดออกซิเจน4+5+6 คนเราถา้ขาดออกซเิจน 5 นาทเีราก็

ตายได ้ภาวะขาดออกซเิจน hypoxia ท าใหป้วดหวั2+3 เวยีนศรีษะง่วงนอนเป็นลมสตแิละความตืน่ตวัลดลง (Blaylock21) ซ ึง่จะ 

ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง ท างานชา้ลงท างานผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะท าใหผ้ลงาน

นอ้ยลงเชน่ผลผลตินอ้ยลงนักเรยีนจะมคีวามเขา้ใจหนังสอืลดลงท าใหก้ารเรยีนรูล้ดลง 

3) การสวมหน้ากากเพ่ิมกา๊ซ carbon dioxide คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลือด ท าใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรีษะปวดศรีษะง่วง

นอนหรอืไม่สามารถโฟกสัไดเ้มือ่ยลา้และหายใจถีเ่ป็นลมความรูส้กึสบัสนทีอ่ธบิายไม่ไดค้วามรูส้กึผดิปกตขิองความ

หวาดระแวงหรอืภาวะซมึเศรา้หวัใจเตน้ผดิปกตอิาการชกัซึง่จะ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง ท างานชา้ลงท างาน

ผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะท าใหผ้ลงานนอ้ยลงนักเรยีนจะมคีวามเขา้ใจหนังสอืลดลงท าใหก้ารเรยีนรู ้

ลดลง Blaylock21 

4) ภาวะขาดออกซเิจน สง่เสรมิการแพรก่ระจายของ มะเร็ง cancer และการอกัเสบซึง่สามารถสง่เสรมิการเตบิโตและการ

แพรก่ระจายของมะเรง็ตอ่ไป Blaylock21 

5) การขาดoxygen ออกซเิจน (ออกซเิจนต ่า) ซ า้ ๆ เป็นปัจจยัส าคญัของภาวะหลอดเลอืดแข็งและจะท าใหหั้วใจวาย heart 

attacks10 และstrokes เสน้เลือดเเตกในสมองเพ่ิมข้ึน10 

6) ข้อพิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดว่าการสวมหน้ากากเป็นอนัตรายคือ เวลาสรวมหน้ากากคุณรูสึ้กอึดอดัผิดปกติการสวมหนา้กากจงึเป็นการ

ขดัตอ่ธรรมชาตหิรอืขดัตอ่สญัชาตญาณ (natural instinct)และขดัตอ่สามญัส านึก(common-sense)โปรดจ าไวว้า่

หลงัจากสวมหนา้กากเป็นระยะเวลาหน่ึงเมือ่คณุถอดหนา้กากออกคณุจะรูส้กึโลง่ใจและหายใจสะดวกขึน้สบายตวัมากขึน้ 

ดงัน้ันเราจ าเป็นตอ้งยอมรบัค าเตอืนของสญัชาตญาณตามธรรมชาตแิละสามญัส านึกดงัน้ันการสวมหนา้กากจงึเป็นเร ือ่ง

อนัตราย 

7)โคโรนาไวรสั(ขนาดเล็กมาก) สามารถผ่านรู pores ของหน้ากากทุกประเภท9Graham Rideal 

8)  ความชืน้ moisture or wetness จะสะสมบนหนา้กากทนัททีีเ่ราสวมใสห่นา้กากจากน า้ลายและในอากาศทีเ่ราหายใจ

ออกและหายใจเขา้จากปากและปอด และหนา้กาก (โดยเฉพาะประเภทผา้) อาจเปียกชืน้ดว้ยความชืน้ทีม่องไม่เห็นซึง่จะเป็น

สือ่ media ทีด่เียีย่มส าหรบัการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี bacteria และเชือ้ราfungusดงัน้ันเป็นเร ือ่งอนัตราย 

9) หนา้กากปิดปากเป็นเวลานานอาจท าใหเ้หงอืกอกัเสบมกีลิน่ปากฟันผุการตดิเชือ้ราและการแข็งตวัของหลอดเลอืดท าให ้

เสีย่งตอ่การเป็นโรคเสน้เลอืดแตกในสมอง26+27หวัใจวาย24,26,27 

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://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://www.dailymail.co.uk/femail/article-8600903/How-avoid-maskne-breakouts-wearing-face-mask.html
https://www.technocracy.news/dentists-warn-of-harmful-mask-mouth-disease/
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://www.technocracy.news/dentists-warn-of-harmful-mask-mouth-disease/


10)การสวมหนา้กากอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงผวิหนังและผวิหนังอกัเสบทีเ่รยีกวา่ maskne24 

11) เมือ่มหีนา้กากปิดใบหนา้จะไม่เห็นการแสดงออกทาง สีหน้า facial expressions 

12) เมือ่เอาหนา้กากอนามยัปิดปากค าพูดหรือเสียง voice or speech จะถูกขัดขวางหรอืบดิเบีย้วและออ่นลง 

13)  WHO องคก์ารอนามยัโลก14+ CDC16 (Center for Disease Control—USA ศูนยค์วบคมุโรค) + U. S. Surgeon 

General15 (แพทยใ์หญ)่ + Dr Fauci17 ทัง้หมดนีเ้คยแนะน าและยนืยนัวา่ คนท่ีไม่ป่วยไม่ตอ้งสวมหน้ากาก14 

14)  การบงัคับสวมหน้ากาก  บงัคบัระยะห่างทางสงัคม
*
บงัคบัอยูบ่า้น

**
 และ lockdown and curfew การปิดประเทศและปิด

ธรุกจิตา่งๆ ธรุกจิขนาดเล็กๆจ านวนมากดว้ยท าลายอาชพี ท าลายการท ามาหากนิ ปิดโรงแรม ปิดรา้นอาหาร(จ ากดัเวลา) ท า

ใหข้าดทนุยอ่ยยบัลม้ละลาย หา้มเขา้ออกประเทศ ธรุกจิทอ่งเทีย่วถกูท าลาย คนตกงานนับลา้นๆคน เป็นการท าลายเศรษฐกจิ 

และละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน จึงขัดต่อรฐัธรรมนูญ Constitution เป็นเผด็จการ จึงเป็นอนัตรายต่อเสรีภาพ  (ด ู

รฐัธรรมนูญ  หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน) 

*Social Distancing:  ไม่มหีลกัฐานวา่การเว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตรถูกต้อง หรือเป็นวิทยาศาสตร ์เพราะมี

งานวิจัยว่า เวลาจาม (ไอ) จะมีละอองฝอย droplets ออกมาและไปได้ไกลถึง 30 เมตร เพราะฉะน้ันการ เว้น

ระยะห่าง 2 เมตร จึงไม่เพียงพอ ไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ Google:  MIT study--social distancing doesn't work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

**การบังคับใหอ้ยู่บ้าน (Stay Home) ขัดต่อหลักการเสรีภาพตามธรรมชาต ิขัดต่อความเป็นมนุษย ์เหมือนถูก

กักขังในบ้านหรือขังในคุก 1) ห้ามออกไปไหน ไม่ได้ออกไปออกก าลังกายซึ่งช่วยสร้าง ภมูติา้นทาน immunity ต่อ

โรคโควิดและช่วยท าไห้สุขภาพจิตดีขึน้-เครียดน้อยลง 2) ไม่ได้รับแสงแดด ซึ่งให้ วิตามิน D  ซึ่งช่วยป้องกัน Covid 

ได้  3) คนไมน่อ้ยบ้านพืน้ที่แคบๆ แออดั อากาศอาจระบายไม่ด ีpoor ventilation เช ือ้โรคสะสมมากขึน้ ช า้ไปไหนไม่ได้ ท า

ให้ เครียด ช า้ตกงานไม่มีรายได้ ท าให้เครียด เกิด domestic violence การทะเลาะกันในครอบครัวจนอาจตลูีกตเีมีย

หย่าร้างกันได้ ความเครียด ท าให้ตดิยาดืม่เหล้ามากขึน้ เครียด นักเรียนเครียดเพราะไม่มีโรงเรียน ไม่มีสังคม ใน

ทีสุ่ด ความเครียดอาจเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตาย 
Google: Surge of student suicides in Las Vegas reopened schools   

 

Disclaimer (ปฏิเสธการเรียกร้อง)      น่ีไม่ใช่ค าแนะน าทางการแพทยห์รือค าแนะน าอื่นๆ  เพยีงแค่แบ่งปันข้อมูล

หรือความรู้หรือค าเตอืน ซึ่งถอืว่าเป็นความจริงและความถูกต้อง น่ีไม่ใช่ความคิดเหน็ส่วนตัวแต่เป็นการน าเสนอ

ความจริงซึ่งมหีลักฐานตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร ์พสูิจนไ์ด้  แหล่งอ้างอิงทีเ่ป็นกลางและเชื่อถอืได้ การ

กระท าใดๆ คุณต้องตัดสินใจเองและรับผิดชอบเอง ผู้เขียนไม่รับผิดชอบ                                                      

 

***ข้อยกเว้น: คนทีอ่าจจะจ าเป็นต้องใส่หน้ากาก คือ หมอผ่าตัด หมอฟัน ผู้ป่วยโรคโควิดทีสั่มผัสคนอื่น หรือ ผู้ดูแล

คนไข้โรคตดิต่อและอื่นๆ               Email: chok_c@hotmail.com     กรุณาเผยแพร่ข้อมูลต่อดว้ย                                                                                                                                

นพโชติช่วง ชุตินธร (ผูก้อ่ตัง้ชมรมผูบ้รโิภคแห่งสยาม) ดอูา้งองิหรอื Links ทีฉ่บบัยาว                                   

 อา่นฉบบัยาวไดท้ี ่www.doctorfreedom.com    Facebook or Twitter: Chokchuang Chutinaton      

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8600903/How-avoid-maskne-breakouts-wearing-face-mask.html
https://www.youtube.com/watch?v=oYI6ngjDUBo
https://www.youtube.com/watch?v=4XZ_jxBh-4c
https://www.youtube.com/watch?v=NdTT4SjKYiY
https://www.youtube.com/watch?v=feWiZ3fLYh0
https://www.youtube.com/watch?v=oYI6ngjDUBo
mailto:chok_c@hotmail.com
https://75dcdf9e-8d25-45a1-9e56-f1f96e615a54.filesusr.com/ugd/00a812_83cd4ff0e323452d89e8beb4b4ba4c64.pdf
http://www.doctorfreedom.com/


 


