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มากกว่า10 เหตุผลว่าการสวมหน้ากากเป็น“อนัตราย” 

หน้ากากส่วนใหญ่ป้องกนัโรคโควิด -19ไม่ได2้3/9/2020โดยนายแพทยโ์ชติช่วง 

ชุตินธร 

At least 10 reasons why wearing face masks is dangerous.Why masks are neither 

effective nor safe.  

ไมม่หีลกัฐานวา่การสวมหนา้กากในคนทั่วไปจะมปีระโยชนไ์ม่มหีลกัฐานวา่การสวมใสใ่น

สถานทีแ่ออดัชว่ยไดเ้ลย ยงัไม่มหีลกัฐานวา่จะมปีระโยชนใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Covid -19 

จากการสวมหนา้กาก”Dr Simon Clarke (นักจลุชวีวทิยา)  microbiologist, University of 

Reading (UK) 

 

1) การสวมหน้ากากท าใหภู้มิคุม้กนัimmunity ลดลงท าใหเ้ส่ียงต่อการติดเชือ้เพ่ิมข้ึนมาส ์mask 

(หนา้กาก) สามารถชะลอกระบวนการสรา้ง “ภมูคิุม้กนัแบบธรรมชาตใินชมุชน” Herd immunity 

(natural immunity in a community) ซึง่สามารถชว่ยป้องกนัคลืน่ใหม่หรอืป้องกนัการระบาดในปี

หนา้ (การตดิเชือ้ท าใหเ้กดิการสรา้งภมูคิุม้กนัantibody แบบธรรมชาต(ิnatural immunity)ชึง่

แปลวา่หากมผีูต้ดิเช ือ้เพยีงพอในชมุชนในปีนีจ้ะไม่มกีารแพรร่ะบาดของโคโรนาไวรสันีอ้กีในปีหนา้ (การ

ฉีดวคัซนีvaccination เป็นการสรา้งภมูคิุม้กนัantibody แบบไม่ธรรมชาต(ิเทยีม--

artificialimmunity ).Dr Russell Blaylock21 

2)การสวมหน้ากากท าใหo้xygen ออกซิเจนในเลือดลดลง ท าใหข้าดออกซิเจน(hypoxia)4+5+6 (คนเรา

ถา้ขาดออกซเิจน 5 นาทเีราก็ตายได)้ ภาวะขาดออกซเิจนท าใหป้วดหัว2+3เวยีนศรีษะง่วงนอนเป็นลมสติ

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

ผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะ ท าใหผ้ลงานนอ้ยลงเชน่ผลผลตินอ้ยลงนักเรยีนจะมี

ความเขา้ใจหนังสอืลดลงท าใหก้ารเรยีนรูล้ดลง 

3) การสวมหน้ากากเพ่ิมกา๊ซcarbon dioxide คารบ์อนไดออกไซดใ์นเลือด(hypercapnia) ท าใหเ้กดิ

อาการวงิเวยีนศรีษะปวดศรีษะง่วงนอนหรอืไม่สามารถโฟกสัไดเ้มือ่ยลา้และหายใจถีเ่ป็นลมความรูส้กึ

สบัสนทีอ่ธบิายไม่ไดค้วามรูส้กึผดิปกตขิองความหวาดระแวงหรอืภาวะซมึเศรา้หวัใจเตน้ผดิปกตอิาการ

ชกั  ( Blaylock21, Wikepedia )  ซ ึง่จะ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง ท างานชา้ลงท างาน
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ผดิพลาดมากขึน้ คดิชา้ลงตดัสนิใจชา้ลง ซ ึง่จะ ท าใหผ้ลงานนอ้ยลงนักเรยีนจะมคีวามเขา้ใจหนังสอื

ลดลงท าใหก้ารเรยีนรูล้ดลง 

4) ภาวะขาดออกซเิจน (hypoxia สภาพแวดลอ้มทีม่อีอกซเิจนต ่า) ส่งเสริมการแพร่กระจายของมะเร็ง 

cancerและการอกัเสบซึง่สามารถสง่เสรมิการเตบิโตและการแพรก่ระจายของมะเรง็ตอ่ไป7+8+9(Dr 

Russell Blaylock) 21 

5) การขาดoxygen ออกซิเจน (ออกซิเจนต ่า) ซ า้  ๆเป็นปัจจัยส าคัญของภาวะหลอดเลือดแข็ง 

atherosclerosis10และจะท าใหหั้วใจวายheart attacks10และstrokes เสน้เลือดเเตกในสมองเพ่ิมข้ึน

(Dr Russell Blaylock) 21 

6)ข้อพิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดว่าการสวมหน้ากากเป็นอนัตรายคือ เวลาสวมหน้ากากคุณรูสึ้กอึดอดัการสวมหนา้กาก

จงึเป็นการขดัตอ่ธรรมชาตหิรอืขดัตอ่สญัชาตญาณ (against natural instinct)และขดัตอ่สามญั

ส านึก (common-sense)โปรดสงัเกต--จ าไดไ้หมวา่คร ัง้แรกๆ (หรอืแมแ้ต่ตอนนีถ้า้คณุไม่คุน้เคย) เมือ่

คณุสวมหนา้กากคณุรูส้กึไม่เป็นธรรมชาตแิละหายใจไม่คอ่ยสะดวก--คุณตอ้งหายใจหนักขึน้หรอืเรว็

ขึน้ช ึง่เป็นการตอบสนองโดยอตัโนมตัขิองธรรมชาตสิญัชาตญาณตามธรรมชาตเิตอืนวา่คณุมศีตัร-ู-มี

สิง่แปลกปลอมผดิปกต ิ(ทีร่า่งกายไม่ตอ้งการ ไม่ยอมรบัและปฏเิสธ)  อยูบ่นใบหนา้ของคณุปิดกัน้ทางเดนิ

ของอากาศ (ทีม่อีอกซเิจนoxygen ทีจ่ าเป็นตอ่รา่งกาย)ปิดกัน้อากาศทีจ่ะไหลไปสูป่อดของคณุและคณุ

ตอ้งก าจดัศตัรทูนัทคีอืถอดหนา้กากทนัทเีพราะปิดกัน้การไหลของอากาศอยา่งอสิระท าใหข้าดออกซเิจน 

โปรดจ าไวว้า่หลงัจากสวมหนา้กากเป็นระยะเวลาหน่ึงเมือ่คณุถอดหนา้กากออกคณุจะรูส้กึโลง่ใจและ

หายใจสะดวกขึน้สบายตวัมากขึน้ ดงัน้ันเราจ าเป็นตอ้งยอมรบัค าเตอืนของสญัชาตญาณตามธรรมชาติ

และสามญัส านึกดงัน้ันการสวมหนา้กากเป็นเร่ืองผิดปกติabnormalไม่ธรรมชาตดิงัน้ันจงึเป็นอนัตราย 

Nose (breathing system)จมูกเป็นเคร ือ่งกรองอากาศและกรองเชือ้โรคทีด่ทีีส่ดุและมปีระสทิธภิาพ

ทีส่ดุในโลก จมูกทีพ่ระเจา้แห่งธรรมชาตสิรา้งขึน้มาน้ันสมบูรณแ์บบอยูแ่ลว้ ไม่มสีิง่ใด(รวมถงึหนา้กาก)

สามารถท าใหท้ างานดขีึน้กวา่ได ้

 7) “เมือ่คนตดิเชือ้ไวรสัทางเดนิหายใจพวกเขาจะขบัไลไ่วรสับางสว่นออกไปดว้ยการหายใจแตล่ะคร ัง้ 

หากสวมหนา้กากอนามยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้กากอนามยัทีร่ดัรปู เชน่ N95 พวกเขาจะแพรเ่ช ือ้ไวรสั

ใหม่อยา่งตอ่เน่ืองเพิม่ความเขม้ขน้ของไวรสัในปอดและทางเดนิจมูก เราทราบดวีา่ผูท้ีม่ปีฏกิริยิาทีเ่ลวรา้ย

ทีส่ดุตอ่ไวรสัโคโรนามคีวามเขม้ขน้สงูสดุของไวรสัในชว่งแรก  

ๆ และส่ิงน้ีน าไปสู cytokine stormพายุท่ีรา้ยแรงท่ีสามารถท าใหเ้ราตายได ้(Dr Blaylock) 21 

8) หลกัฐานใหม่ทีน่่าสะพรงึกลวัส ารบัคนไขC้ovidทีม่อีาการ:“ การสวมหนา้กากอนามยัจะท าใหไ้วรสัที่

หายใจออกไม่สามารถหลดุรอดออกไปไดแ้ละจะไปรวมตวัทีท่างเดนิจมูก nasal passage เขา้สู่

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


เสน้ประสาทรบักลิน่olfactory nerves (smell nerves) และเดนิทางเข้าสู่สมอง” ดังน้ันจึงอาจเป็น

อนัตรายถึงตายได้11+12+13(Dr Russell Blaylock) 21 

9)โคโรนาไวรสั(ขนาดเล็กมาก) สามารถผ่านรูpores ของหน้ากากทุกประเภท  และ ไวรสัยงัสามารถเล็ด

ลอดผ่านดา้นขา้งของหนา้กากหรอืเขา้ปากหรอืเขา้สู่ mucosa ผวิเยือ่มูกทางจมูก ตาและหูได ้ (ไวรสัมี

ขนาดเล็กกวา่แบคทเีรยี 1,000 เทา่ดงัน้ันจงึสามารถผ่านรpูores ของหนา้กาก 

Surgical mask can have “pore sizes of up to 250 microns”. Coronavirus size ( 0.125 micron=um) 

can have “a size 25,000 times smaller. Sneezing can produce droplets down to 15 microns so 

they can still penetrate the mask.”  Pore size of N95 mask=0.3um; Size of Flu virus similar to 

Coronavirus; (Dr Graham Rideal, senior scientist of Whitehouse Scientific; Blaylock) 

10)  ความชืน้ moisture or wetnessจะสะสมบนหน้ากากทนัททีีเ่ราสวมใสห่นา้กากจากน า้ลายและใน

อากาศทีเ่ราหายใจออกและหายใจเขา้จากปากและปอด และหนา้กาก (โดยเฉพาะประเภทผา้) อาจเปียก

ชืน้ดว้ยความชืน้ทีม่องไม่เห็นซึง่จะเป็นสือ่ media ทีด่เียีย่มส าหรบัการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 

bacteria และเชือ้ราfungusโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มาสก ์ไม่เปลีย่นบ่อย ๆ หรอืลา้งหรอืตากแหง้ หรอื

สมัผสัดว้ยมอืบ่อย ๆ (มงีานวจิยัวา่การสวมมาสกท์ าใหเ้กดิการสมัผสัใบหนา้บ่อยๆ ดว้ยมอืทีไ่ม่ไดล้า้ง

เน่ืองจากตอ้งปรบัหนา้กาก)Blaylock21 (แหลง่ขอ้มูลหน่ึงแนะน าใหเ้ปลีย่นหนา้กากทกุๆ 2-4 ช ัว่โมง)  

การสวมหนา้กากทีเ่ต็มไปดว้ยน า้ลายและความชืน้เป็นเวลานานรวมทัง้ฝุ่ นละอองและสารมลพษิและเชือ้ 

(อาจม ีเช ือ้ Covid-19 ดว้ย)ทีส่ะสมอยูบ่นหรอืในหนา้กากดงัน้ันเป็นเร่ืองอนัตราย 

11) มาสก ์(หน้ากาก) ปิดปากเป็นเวลานานอาจท าใหเ้หงือกอกัเสบgum inflammationมกีลิน่ปากฟัน

ผุการตดิเชือ้ราและการแข็งตวัของหลอดเลอืดท าใหเ้สีย่งตอ่การเป็นโรคเสน้เลอืดแตกในสมอง26+27 และ

หวัใจวาย24,26,27 

12) การสวมหน้ากากอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอกัเสบรอยผืน่หรอืแผลเป็นผืน่แพ ้

อาจท าใหส้วิแยล่งและท าใหเ้กดิโรคผวิหนังชนิดใหม่ทีเ่รยีกวา่ “maskne” (มาสก์เน่) 24 

 

 13) เม่ือมีหน้ากากปิดใบหน้าจะไม่เห็นการแสดงออกทางสีหน้า facial expressionsดงัน้ันการพูดคุย

กบับุคคลทีส่วมหนา้กากก็เหมอืนกบัการพูดคุยกบัหุ่นยนตR์obot ทีไ่ม่มชีวีติ ไม่มกีารแสดงออกทางสี

หนา้ซึง่จ าเป็นตอ่การปฏสิมัพนัธข์องมนุษยh์uman interactionส าหรบัใบหนา้ การแสดงออกอาจจะ

บอกความรูส้กึจรงิหรอืเร ือ่งราวทีซ่อ่นอยูใ่นใจ การปกปิดใบหนา้ดว้ยหนา้กากอาจท าใหเ้ราไม่สามารถรู ้

ไดว้า่คนทีเ่ราอยูด่ว้ยยิม้หรอืเศรา้เครยีดเจ็บปวดอยูส่วยหรอืน่าเกลยีดหนา้ตาดรุา้ยหรอืใจดแีละน่ารกั 
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14)เม่ือเอาหน้ากากอนามัยปิดปากค าพูดหรือเสียง voice or speech จะถูกขัดขวางหรอืบดิเบีย้วและ

ออ่นลงหรอือาจจะอูอ้ีห้รอืไม่ชดัเจน อาจจะยากกวา่ทีจ่ะท าความเขา้ใจกนัหรอือาจตอ้งเสยีพลงังานเพือ่

พูดใหด้งัขึน้ ผูพู้ดทีส่วมหนา้กากในการประชมุจะไม่เป็นธรรมชาต ิอดึอดั ไม่สะดวกปรบัหนา้กากดว้ยมอื

บ่อยๆท าใหเ้กดิการรบกวนและดเูหมอืนตวัตลกหรอืตวั zombie 

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

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

เคยแนะน าและยนืยนัวา่ คนท่ีไม่ป่วยไม่ตอ้งสวมหน้ากาก14 

16)  การบงัคบัสวมหน้ากากsocial distancingระยะห่างทางสังคมstay home อยู่บา้น และ 

lockdownการปิดประเทศและปิดธุรกิจต่างๆ  ธุรกิจขนาดเล็กๆจ านวนมากดว้ยshutdownเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานจึงขัดต่อรฐัธรรมนูญConstitutionเป็นเผด็จการ จงึเป็นอนัตราย

ตอ่เสรภีาพ23+22(ดรูฐัธรรมนูญ  หมวด 3 สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน)
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14.WHO Advice :Healthy People Do Not Need to Wear Masks.  

Coronavirus: Experts warn against using face masks | Nine News Australia   

https://www.youtube.com/watch?v=oYI6ngjDUBo 

WHOAdmits: No Direct Evidence Masks Prevent Viral Infection     ---

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/03/no-direct-evidence-

masks-prevent-viral-infection.aspx 

WHO:Switzerland: WHO officials recommend masks only be worn by sick or 

carershttps://www.youtube.com/watch?v=BX9Y_XTs2EA 

WHO:Can masks protect against the new coronavirus 

infection?https://www.youtube.com/watch?v=Ded_AxFfJoQ 

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
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15. US Surgeon General says to stop buying face masks    

https://www.youtube.com/watch?v=NdTT4SjKYiY 

----US Surgeon GeneralTells People To Stop Buying Medical Masks   

https://www.youtube.com/watch?v=uhpCYIHdaqY 

 

16. CDC: Coronavirus masks not recommended for healthy people 

https://www.youtube.com/watch?v=4XZ_jxBh-4c 

17. Dr. Fauci Agrees - Just Say No to Masks  

https://www.youtube.com/watch?v=feWiZ3fLYh0 

 

18.Dr Ron Paul MD---- Why I wontwear a mask?   (automatic  link censored and 

disabled, so please do it manually by pasting search website to URL location by 

yourself or search by title or topic in Google or YouTube.)  

https://www.youtube.com/watch?v=26pLFGcDRbM&t=106s 

19. Why I Wear My Mask | Welcome to the 

Masqueradehttps://www.youtube.com/watch?v=qGYQU1WRGxI 

20. Mandatory mask wearing is against basic science and against basic human 

rights and thus  unconstitutional,  nonscientific, dictatorial, draconian and thus 

dangerous to freedom.23+22 

21.  Dr Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy 

file:///C:/Users/Administrator/Documents/mask%20%20Blaylock_%20Face%20Masks%2

0Pose%20Serious%20Risks%20To%20The%20Healthy.html 

https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-

healthy/( Link disabled )(Some automatic links are censored and disabled, so please 

do it manually by pasting search website to URL location by yourself or search by 

title or topic in Google or YouTube.)   

https:// www.youtube.com/watch?v=epM4GpJrhzY 

https://www.youtube.com/watch?v=NdTT4SjKYiY
https://www.youtube.com/watch?v=uhpCYIHdaqY
https://www.youtube.com/watch?v=4XZ_jxBh-4c
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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/ 

22. Houston area county judge makes case for reopenings at 100%  link  

disabled?https://www.youtube.com/watch?v=VTrPFfodjJ4 

23 Unconstitutional:  Federal Court Judge Shreds 

PennsylvaniaCovidShutdownhttps://www.youtube.com/watch?v=WgEAU9OxeaA 

 

24. Suffering from 'maskne'? Skin specialists reveal how to preventirritations, rashes 

and breakouts from wearing a face covering--- 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8600903/How-avoid-maskne-breakouts-

wearing-face-mask.html 

25. Doctor Shares The Potential Dangers of Wearing a Face Mask (O2 in surgeon’s 

blood 2008 study)  no link ? 

https://medium.com/theusareviewer/the-potential-dangers-of-wearing-a-face-mask-

51b9b86980a 

26. Dentists say ‘mask mouth’ can cause serious health complications, including 

strokes      

https://rokzfast.com/dentists-say-mask-mouth-can-cause-serious-health-

complications-including-strokes-72016/ 

27. Dentists Warn Of Harmful‘Mask Mouth’ Disease----no link 

https://www.technocracy.news/dentists-warn-of-harmful-mask-mouth-disease/ 

https://thepatriotsreport.com/2020/06/29/neurosurgeon-dr-russell-blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-healthy-individuals/
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25.  Registered Nurse Warns Against Wearing Masks 

https://www.thenewamerican.com/printmagazine/item/35788-should-i-wear-a-face-

maskLink lost ? 

=========================================a============= 

****วิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกนัโรคCovid-19 .  What is the best way to prevent Covid-19 or 

any contagious disease ?(SeeFacebook- ChokchuangChutinaton,อา่นบทความสขุภาพ

ในเว็บไซต)์  ท าอย่างไรจงึจะไม่เจ็บป่วย  - How to live correctly and not get sick       กนิอย่างไรจงึจะไม่

เจ็บป่วย - How to eat correctly and not get sick. Read  Health Articles in Website: 

www.doctorfreedom.com Facebook- ChokchuangChutinaton 

**** Want to know the real true story of the origin of the Wuhan virus? อยากรูเ้ร ือ่งจรงิ

ตน้ก าเนิดไวรสัหวูฮ่ ั่น ? Read Coronavirus Deception (Covid-19 The Rest of the Story) by 

Pastor Bill Hugheshttps://9aa6ecfc-2718-

4a90adde59013179ebb.filesusr.com/ugd/9ad1ed_df9d253213ab4b2eaf83db48a15

fc733.pdf 

YouTube: Coronavirus  Deception + Let no men deceive you—2tapes--Bill Hughes

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

Hugheshttps://www.youtube.com/watch?v=zEa99K8nyE4 

 

 

Disclaimer (ปฏิเสธการเรียกร้อง)      น่ีไม่ใช่ค าแนะน าทางการแพทยห์รือค าแนะน าอื่นๆ  เพยีง

แค่แบ่งปันข้อมูลหรือความรู้หรือค าเตอืน ซึ่งถอืว่าเป็นความจริงและความถูกต้อง น่ีไม่ใช่

ความคิดเหน็ส่วนตัวแต่เป็นการน าเสนอความจริงซึ่งมหีลักฐานตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร ์

พสูิจนไ์ด้  แหล่งอ้างอิงทีเ่ป็นกลางและเชื่อถอืได้ การกระท าใดๆ คุณต้องตัดสินใจเองและ

รับผิดชอบเอง ผู้เขียนไม่รับผิดชอบ                                                      

นายแพทยโ์ชติช่วง ชุตินธรDrChokchuangChutinaton M.D.                          (ผูก่้อต้ังชมรมผูบ้ริโภค

แห่งสยาม)(Founder of Consumers Group of Siam )                           

www.doctorfreedom.com Email:chok_c@hotmail.comFacebook— Chokchuang 

Chutinaton 
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