้
ฉบับสัน

นายแพทย์ โชติชว่ ง ชุตน
ิ ธร

20-5-64

มากกว่า 10 เหตุผลว่า การบังคับสวมหน้ากาก เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและเสรีภาพ
หน้ากากป้ องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ ***

Dr Chokchuang Chutinaton MD

่
ไม่มห
ี ลักฐานว่าการสวมหน้ากากในคนทั่วไปจะมีประโยชน์ไม่มห
ี ลักฐานว่าการสวมใส่ในสถานทีแออั
ดช่วย
่ ยวข
่
ได ้เลย ยังไม่มห
ี ลักฐานว่าจะมีประโยชน์ใด ๆ ทีเกี
้องกับ Covid -19 จากการสวมหน้ากาก”Dr Simon
Clarke (นักจุลชีววิทยา) microbiologist, University of Reading (UK)
่
่ อการติดเชือเพิ
้ ม
่ Blaylock21
1) การสวมหน้ากากทาให้ภูมต
ิ ้านทาน immunity ลดลง ชึงจะท
าใหเ้ สียงต่
2) การสวมหน้ากากทาให้ oxygen ออกซิเจนในเลือดลดลง ทาให้ขาดออกซิเจน4+5+6 คนเราถ ้าขาดออกซิเจน 5 นาทีเราก็
่ วลดลง (Blaylock21) ซึงจะ
่
ตายได ้ ภาวะขาดออกซิเจน hypoxia ทาให้ปวดหัว2+3 เวียนศีรษะง่วงนอนเป็ นลมสติและความตืนตั
่
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทางานช ้าลงทางานผิดพลาดมากขึน้ คิดช ้าลงตัดสินใจช ้าลง ซึงจะท
าให้ผลงาน
น้อยลงเช่นผลผลิตน้อยลงนักเรียนจะมีความเข ้าใจหนังสือลดลงทาให้การเรียนรู ้ลดลง
่ าซ carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ทาให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะง่วง
3) การสวมหน้ากากเพิมก๊
่
่ นลมความรู ้สึกสับสนทีอธิ
่ บายไม่ได ้ความรู ้สึกผิดปกติของความ
นอนหรือไม่สามารถโฟกัสได ้เมือยล
้าและหายใจถีเป็
่ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทางานช ้าลงทางาน
หวาดระแวงหรือภาวะซึมเศร ้าหัวใจเต ้นผิดปกติอาการชักซึงจะ
่
ผิดพลาดมากขึน้ คิดช ้าลงตัดสินใจช ้าลง ซึงจะท
าให้ผลงานน้อยลงนักเรียนจะมีความเข ้าใจหนังสือลดลงทาให้การเรียนรู ้
ลดลง Blaylock21
่
4) ภาวะขาดออกซิเจน ส่งเสริมการแพร่กระจายของ มะเร็ง cancer และการอักเสบซึงสามารถส่
งเสริมการเติบโตและการ
แพร่กระจายของมะเร็งต่อไป Blaylock21
5) การขาดoxygen ออกซิเจน (ออกซิเจนต่า) ซา้ ๆ เป็ นปัจจัยสาคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งและจะทาให้หัวใจวาย heart
่ น
้ 10
attacks10 และstrokes เส้นเลือดเเตกในสมองเพิมขึ
่ี ทสุ
่ี ดว่าการสวมหน้ากากเป็ นอันตรายคือ เวลาสรวมหน้ากากคุณรู ้สึกอึดอัดผิดปกติการสวมหน้ากากจึงเป็ นการ
6) ข้อพิสจ
ู น์ทดี
ขัดต่อธรรมชาติหรือขัดต่อสัญชาตญาณ (natural instinct)และขัดต่อสามัญสานึ ก(common-sense)โปรดจาไว ้ว่า
่ ณถอดหน้ากากออกคุณจะรู ้สึกโล่งใจและหายใจสะดวกขึนสบายตั
้
หลังจากสวมหน้ากากเป็ นระยะเวลาหนึ่ งเมือคุ
วมากขึน้
่
ดังนั้นเราจาเป็ นต ้องยอมรับคาเตือนของสัญชาตญาณตามธรรมชาติและสามัญสานึ กดังนั้นการสวมหน้ากากจึงเป็ นเรือง
อันตราย
7)โคโรนาไวรัส(ขนาดเล็กมาก) สามารถผ่านรู pores ของหน้ากากทุกประเภท9Graham Rideal
้ moisture or wetness จะสะสมบนหน้ากากทันทีทเราสวมใส่
่ี
้
่
8) ความชืน
หน้ากากจากนาลายและในอากาศที
เราหายใจ
้ ้วยความชืนที
้ มองไม่
่
่
ออกและหายใจเข ้าจากปากและปอด และหน้ากาก (โดยเฉพาะประเภทผา้ ) อาจเปี ยกชืนด
เห็นซึงจะเป็
น
่ เยียมส
่
้
่ นตราย
สือ่ media ทีดี
าหรบั การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย bacteria และเชือราfungusดั
งนั้นเป็ นเรืองอั
่
้
9) หน้ากากปิ ดปากเป็ นเวลานานอาจทาให้เหงือกอักเสบมีกลินปากฟั
นผุการติดเชือราและการแข็
งตัวของหลอดเลือดทาให ้
่ อการเป็ นโรคเส ้นเลือดแตกในสมอง26+27หัวใจวาย24,26,27
เสียงต่

่ ยกว่า maskne24
10)การสวมหน้ากากอาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอักเสบทีเรี
่ หน้ากากปิ ดใบหน้าจะไม่เห็นการแสดงออกทาง สีหน้า facial expressions
11) เมือมี
่
้
12) เมือเอาหน้
ากากอนามัยปิ ดปากคาพูดหรือเสียง voice or speech จะถูกขัดขวางหรือบิดเบียวและอ่
อนลง
13) WHO องค ์การอนามัยโลก14+ CDC16 (Center for Disease Control—USA ศูนย ์ควบคุมโรค) + U. S. Surgeon
้
้
่ ป่วยไม่ต ้องสวมหน้ากาก14
General15 (แพทย ์ใหญ่) + Dr Fauci17 ทังหมดนี
เคยแนะน
าและยืนยันว่า คนทีไม่
*
**
14) การบังคับสวมหน้ากาก บังคับระยะห่างทางสังคม บังคับอยูบ
่ า้ น และ lockdown and curfew การปิ ดประเทศและปิ ด
ธุรกิจต่างๆ ธุรกิจขนาดเล็กๆจานวนมากด ้วยทาลายอาชีพ ทาลายการทามาหากิน ปิ ดโรงแรม ปิ ดร ้านอาหาร(จากัดเวลา) ทา
่
ให้ขาดทุนย่อยยับล ้มละลาย ห้ามเข ้าออกประเทศ ธุรกิจท่องเทียวถู
กทาลาย คนตกงานนับล ้านๆคน เป็ นการทาลายเศรษฐกิจ
้ นฐาน
้
และละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขันพื
จึงขัดต่อรัฐธรรมนู ญ Constitution เป็ นเผด็จการ จึงเป็ นอันตรายต่อเสรีภาพ (ดู
ร ัฐธรรมนู ญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

*Social Distancing: ไม่มหี ลักฐานว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตรถูกต้อง หรือเป็ นวิทยาศาสตร์ เพราะมี
งานวิจัยว่า เวลาจาม (ไอ) จะมีละอองฝอย droplets ออกมาและไปได้ไกลถึง 30 เมตร เพราะฉะนั้นการ เว้น
ระยะห่าง 2 เมตร จึงไม่เพียงพอ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ Google: MIT study--social distancing doesn't work
**การบังคับให้อยู่บ้าน (Stay Home) ขัดต่อหลักการเสรีภาพตามธรรมชาติ ขัดต่อความเป็ นมนุษย์ เหมือนถูก
กักขังในบ้านหรือขังในคุก 1) ห้ามออกไปไหน ไม่ได้ออกไปออกกาลังกายซึ่งช่วยสร้าง ภูมติ ้านทาน immunity ต่อ
โรคโควิดและช่วยทาไห้สุขภาพจิตดีขนึ้ -เครียดน้อยลง 2) ไม่ได้รับแสงแดด ซึ่งให้ วิตามิน D ซึ่งช่วยป้ องกัน Covid
้
้ ทีแ่ คบๆ แออัด อากาศอาจระบายไม่ดี poor ventilation เชือโรคสะสมมากขึ
ได้ 3) คนไม่นอ้ ยบ้านพืน
น้ ชา้ ไปไหนไม่ได้ ทา
ให้ เครียด ชา้ ตกงานไม่มีรายได้ ทาให้เครียด เกิด domestic violence การทะเลาะกันในครอบครัวจนอาจตีลูกตีเมีย
หย่าร้างกันได้ ความเครียด ทาให้ตดิ ยาดืม่ เหล้ามากขึน้ เครียด นักเรียนเครียดเพราะไม่มีโรงเรียน ไม่มีสังคม ใน
ทีส่ ุด ความเครียดอาจเป็ นเหตุให้ฆ่าตัวตาย Google: Surge of student suicides in Las Vegas reopened schools

นี่ไม่ใช่คาแนะนาทางการแพทย์หรือคาแนะนาอื่นๆ เพียงแค่แบ่งปั นข้อมูล
หรือความรู้หรือคาเตือน ซึ่งถือว่าเป็ นความจริงและความถูกต้อง นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่เป็ นการนาเสนอ
ความจริงซึ่งมีหลักฐานตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ แหล่งอ้างอิงทีเ่ ป็ นกลางและเชื่อถือได้ การ
กระทาใดๆ คุณต้องตัดสินใจเองและรับผิดชอบเอง ผู้เขียนไม่รับผิดชอบ
Disclaimer (ปฏิเสธการเรียกร้อง)

***ข้อยกเว้น: คนทีอ่ าจจะจาเป็ นต้องใส่หน้ากาก คือ หมอผ่าตัด หมอฟั น ผู้ป่วยโรคโควิดทีส่ ัมผัสคนอื่น หรือ ผู้ดูแล
คนไข้โรคติดต่อและอื่นๆ

Email: chok_c@hotmail.com

กรุณาเผยแพร่ข้อมูลต่อด้วย

้
่ บยาว
นพโชติชว่ ง ชุตน
ิ ธร (ผูก้ อ
่ ตังชมรมผู
บ้ ริโภคแห่งสยาม) ดูอ ้างอิงหรือ Links ทีฉบั
อ่านฉบับยาวได ้ที่ www.doctorfreedom.com Facebook or Twitter: Chokchuang Chutinaton

