ฉบับยาว

มากกว่า10 เหตุผลว่าการสวมหน้ากากเป็ น“อันตราย”
หน้ากากส่วนใหญ่ป้องกันโรคโควิด -19ไม่ได้23/9/2020โดยนายแพทย์โชติชว่ ง
ชุตน
ิ ธร
At least 10 reasons why wearing face masks is dangerous.Why masks are neither
effective nor safe.

ไม่มห
ี ลักฐานว่าการสวมหน้ากากในคนทั่วไปจะมีประโยชน์ไม่มห
ี ลักฐานว่าการสวมใส่ใน
่
่ ยวข
่
สถานทีแออั
ดช่วยได ้เลย ยังไม่มห
ี ลักฐานว่าจะมีประโยชน์ใด ๆ ทีเกี
้องกับ Covid -19
จากการสวมหน้ากาก”Dr Simon Clarke (นักจุลชีววิทยา) microbiologist, University of
Reading (UK)

่ อการติดเชือเพิ
้ มขึ
่ นมาส
้
1) การสวมหน้ากากทาให้ภูมค
ิ มกั
ุ ้ นimmunity ลดลงทาให้เสียงต่
์ mask
(หน้ากาก) สามารถชะลอกระบวนการสร ้าง “ภูมค
ิ มกั
ุ ้ นแบบธรรมชาติในชุมชน” Herd immunity
่
่
(natural immunity in a community) ซึงสามารถช่
วยป้ องกันคลืนใหม่
หรือป้ องกันการระบาดในปี
้ าใหเ้ กิดการสร ้างภูมค
หน้า (การติดเชือท
ิ มกั
ุ ้ นantibody แบบธรรมชาติ(natural immunity)ชึง่
้ ยงพอในชุมชนในปี นี จะไม่
้
้ กในปี หน้า (การ
แปลว่าหากมีผต
ู้ ด
ิ เชือเพี
มก
ี ารแพร่ระบาดของโคโรนาไวร ัสนี อี
ฉี ดวัคซีนvaccination เป็ นการสร ้างภูมค
ิ มกั
ุ ้ นantibody แบบไม่ธรรมชาติ(เทียม-artificialimmunity ).Dr Russell Blaylock21
2)การสวมหน้ากากทาให้oxygen ออกซิเจนในเลือดลดลง ทาให้ขาดออกซิเจน(hypoxia)4+5+6 (คนเรา
ถ ้าขาดออกซิเจน 5 นาทีเราก็ตายได ้) ภาวะขาดออกซิเจนทาให้ปวดหัว2+3เวียนศีรษะง่วงนอนเป็ นลมสติ
่ วลดลง(Blaylock21 ) ซึงจะ
่ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทางานช ้าลงทางาน
และความตืนตั
่ ทาให้ผลงานน้อยลงเช่นผลผลิตน้อยลงนักเรียนจะมี
ผิดพลาดมากขึน้ คิดช ้าลงตัดสินใจช ้าลง ซึงจะ
ความเข ้าใจหนังสือลดลงทาให้การเรียนรู ้ลดลง
่ าซcarbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด(hypercapnia) ทาให้เกิด
3) การสวมหน้ากากเพิมก๊
่
่ นลมความรู ้สึก
อาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะง่วงนอนหรือไม่สามารถโฟกัสได ้เมือยล
้าและหายใจถีเป็
่ บายไม่ได ้ความรู ้สึกผิดปกติของความหวาดระแวงหรือภาวะซึมเศร ้าหัวใจเต ้นผิดปกติอาการ
สับสนทีอธิ
่ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ทางานช ้าลงทางาน
ชัก ( Blaylock21, Wikepedia ) ซึงจะ

่ ทาให้ผลงานน้อยลงนักเรียนจะมีความเข ้าใจหนังสือ
ผิดพลาดมากขึน้ คิดช ้าลงตัดสินใจช ้าลง ซึงจะ
ลดลงทาให้การเรียนรู ้ลดลง
่ ออกซิเจนต่า) ส่งเสริมการแพร่กระจายของมะเร็ง
4) ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia สภาพแวดล ้อมทีมี
่
cancerและการอักเสบซึงสามารถส่
งเสริมการเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็งต่อไป7+8+9(Dr
Russell Blaylock) 21
5) การขาดoxygen ออกซิเจน (ออกซิเจนต่า) ซา้ ๆ เป็ นปัจจัยสาคัญของภาวะหลอดเลือดแข็ง
่ น
้
atherosclerosis10และจะทาให้หัวใจวายheart attacks 10และstrokes เส้นเลือดเเตกในสมองเพิมขึ
(Dr Russell Blaylock) 21
6)ข้อพิสจ
ู น์ทดี
ี่ ทสุ
ี่ ดว่าการสวมหน้ากากเป็ นอันตรายคือ เวลาสวมหน้ากากคุณรู ้สึกอึดอัดการสวมหน้ากาก
จึงเป็ นการขัดต่อธรรมชาติหรือขัดต่อสัญชาตญาณ (against natural instinct)และขัดต่อสามัญ
้ั
้ ้าคุณไม่คน
่
สานึ ก (common-sense)โปรดสังเกต--จาได ้ไหมว่าครงแรกๆ
(หรือแม้แต่ตอนนี ถ
ุ ้ เคย) เมือ
้
คุณสวมหน้ากากคุณรู ้สึกไม่เป็ นธรรมชาติและหายใจไม่คอ
่ ยสะดวก--คุณต ้องหายใจหนักขึนหรื
อเร็ว
้ งเป็
่ นการตอบสนองโดยอัตโนมัตข
ขึนชึ
ิ องธรรมชาติสญ
ั ชาตญาณตามธรรมชาติเตือนว่าคุณมีศต
ั รู--มี
่
้
สิงแปลกปลอมผิ
ดปกติ (ทีร่่ างกายไม่ต ้องการ ไม่ยอมรบั และปฏิเสธ) อยูบ
่ นใบหน้าของคุณปิ ดกันทางเดิ
น
่ ออกซิเจนoxygen ทีจ่ าเป็ นต่อร่างกาย)ปิ ดกันอากาศที
้
่
ของอากาศ (ทีมี
จะไหลไปสู
ป
่ อดของคุณและคุณ
้
ต ้องกาจัดศัตรูทน
ั ทีคอื ถอดหน้ากากทันทีเพราะปิ ดกันการไหลของอากาศอย่
างอิสระทาให้ขาดออกซิเจน
่ ณถอดหน้ากากออกคุณจะรู ้สึกโล่งใจและ
โปรดจาไว ้ว่าหลังจากสวมหน้ากากเป็ นระยะเวลาหนึ่ งเมือคุ
้
หายใจสะดวกขึนสบายตั
วมากขึน้ ดังนั้นเราจาเป็ นต ้องยอมรับคาเตือนของสัญชาตญาณตามธรรมชาติ
่ ดปกติabnormalไม่ธรรมชาติดงั นั้นจึงเป็ นอันตราย
และสามัญสานึ กดังนั้นการสวมหน้ากากเป็ นเรืองผิ
่
้
่ ทสุ
่ี ดและมีประสิทธิภาพ
Nose (breathing system)จมูกเป็ นเครืองกรองอากาศและกรองเชื
อโรคที
ดี
่ ดในโลก จมูกทีพระเจ
่
้
้นสมบูรณ์แบบอยูแ่ ล ้ว ไม่มส
่ิ
ทีสุ
้าแห่งธรรมชาติสร ้างขึนมานั
ี งใด(รวมถึ
งหน้ากาก)
สามารถทาให้ทางานดีขนกว่
ึ้
าได ้
่
้
7) “เมือคนติ
ดเชือไวร
สั ทางเดินหายใจพวกเขาจะขับไล่ไวร ัสบางส่วนออกไปด ้วยการหายใจแต่ละครง้ั
่
้
หากสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิงหน้
ากากอนามัยทีรั่ ดรูป เช่น N95 พวกเขาจะแพร่เชือไวร
สั
่
่ ปฏิกริ ยิ าทีเลวร
่
ใหม่อย่างต่อเนื่ องเพิมความเข
้มข ้นของไวรสั ในปอดและทางเดินจมูก เราทราบดีวา่ ผูที
้ มี
้าย
่ ดต่อไวร ัสโคโรนามีความเข ้มข ้นสูงสุดของไวรสั ในช่วงแรก
ทีสุ
่ น
้ าไปสู cytokine stormพายุทร้ายแรงที
่ี
่
ๆ และสิงนี
สามารถท
าให้เราตายได้ (Dr Blaylock) 21
่ อาการ:“ การสวมหน้ากากอนามัยจะทาให้ไวรัสที่
8) หลักฐานใหม่ทน่่ี าสะพรึงกลัวสารับคนไข ้Covidทีมี
่
หายใจออกไม่สามารถหลุดรอดออกไปได ้และจะไปรวมตัวทีทางเดิ
นจมูก nasal passage เข ้าสู่

่
เส ้นประสาทรบั กลินolfactory
nerves (smell nerves) และเดินทางเข้าสูส
่ มอง” ดังนั้นจึงอาจเป็ น
อันตรายถึงตายได้11+12+13(Dr Russell Blaylock) 21
9)โคโรนาไวรัส(ขนาดเล็กมาก) สามารถผ่านรูpores ของหน้ากากทุกประเภท และ ไวรัสยังสามารถเล็ด
่ กทางจมูก ตาและหูได ้ (ไวรัสมี
ลอดผ่านด ้านข ้างของหน้ากากหรือเข ้าปากหรือเข ้าสู่ mucosa ผิวเยือมู
ขนาดเล็กกว่าแบคทีเรีย 1,000 เท่าดังนั้นจึงสามารถผ่านรูpores ของหน้ากาก
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)
้ moisture or wetnessจะสะสมบนหน้ากากทันทีทเราสวมใส่
้
10) ความชืน
ี่
หน้ากากจากนาลายและใน
่
อากาศทีเราหายใจออกและหายใจเข
้าจากปากและปอด และหน้ากาก (โดยเฉพาะประเภทผา้ ) อาจเปี ยก
้ ้วยความชืนที
้ มองไม่
่
่
่ เยียมส
่
ชืนด
เห็นซึงจะเป็
นสือ่ media ทีดี
าหรบั การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
้
่ ้ามาสก ์ ไม่เปลียนบ่
่
bacteria และเชือราfungusโดยเฉพาะอย่
างยิงถ
อย ๆ หรือล ้างหรือตากแห้ง หรือ
่ ได ้ล ้าง
สัมผัสด ้วยมือบ่อย ๆ (มีงานวิจยั ว่าการสวมมาสก ์ทาให้เกิดการสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ ด ้วยมือทีไม่
่
่
เนื่ องจากต ้องปร ับหน้ากาก)Blaylock21 (แหล่งข ้อมูลหนึ่ งแนะนาใหเ้ ปลียนหน้
ากากทุกๆ 2-4 ชัวโมง)
่ มไปด ้วยนาลายและความชื
้
้ นเวลานานรวมทังฝุ่
้ นละอองและสารมลพิษและเชือ้
การสวมหน้ากากทีเต็
นเป็
่
่ นตราย
(อาจมี เชือ้ Covid-19 ด ้วย)ทีสะสมอยู
บ
่ นหรือในหน้ากากดังนั้นเป็ นเรืองอั
่
11) มาสก์ (หน้ากาก) ปิ ดปากเป็ นเวลานานอาจทาให้เหงือกอักเสบgum inflammationมีกลินปากฟั
น
้
่ อการเป็ นโรคเส ้นเลือดแตกในสมอง26+27 และ
ผุการติดเชือราและการแข็
งตัวของหลอดเลือดทาใหเ้ สียงต่
หัวใจวาย24,26,27
12)

่
่
การสวมหน้ากากอาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและผิวหนังอักเสบรอยผืนหรื
อแผลเป็ นผืนแพ
้

่ี ยกว่า “maskne” (มาส ์กเน่ ) 24
อาจทาให ้สิวแย่ลงและทาให ้เกิดโรคผิวหนังชนิ ดใหม่ทเรี
่ หน้ากากปิ ดใบหน้าจะไม่เห็นการแสดงออกทางสีหน้า facial expressionsดังนั้นการพูดคุย
13) เมือมี
่
่ มช
กับบุคคลทีสวมหน้
ากากก็เหมือนกับการพูดคุยกับหุ่นยนต ์Robot ทีไม่
ี วี ต
ิ ไม่มก
ี ารแสดงออกทางสี
่ าเป็ นต่อการปฏิสม
หน้าซึงจ
ั พันธ ์ของมนุ ษย ์human interactionสาหรบั ใบหน้า การแสดงออกอาจจะ
่
่ อนอยูใ่ นใจ การปกปิ ดใบหน้าด ้วยหน้ากากอาจทาใหเ้ ราไม่สามารถรู ้
บอกความรู ้สึกจริงหรือเรืองราวที
ซ่
่
้ อเศร ้าเครียดเจ็บปวดอยูส
ได ้ว่าคนทีเราอยู
ด
่ ้วยยิมหรื
่ วยหรือน่ าเกลียดหน้าตาดุร ้ายหรือใจดีและน่ ารัก

่
้
14)เมือเอาหน้
ากากอนามัยปิ ดปากคาพูดหรือเสียง voice or speech จะถูกขัดขวางหรือบิดเบียวและ
้ อไม่ชดั เจน อาจจะยากกว่าทีจะท
่ าความเข ้าใจกันหรืออาจต ้องเสียพลังงานเพือ
่
อ่อนลงหรืออาจจะอูอี้ หรื
่
พูดให ้ดังขึน้ ผูพ
้ ูดทีสวมหน้
ากากในการประชุมจะไม่เป็ นธรรมชาติ อึดอัด ไม่สะดวกปรบั หน้ากากด ้วยมือ
บ่อยๆทาให้เกิดการรบกวนและดูเหมือนตัวตลกหรือตัว zombie
15) WHO องค ์การอนามัยโลก14+ CDC16 (Center for Disease Control—USA ศูนย ์ควบคุมโรค) +
่
่
้
้
U. S. Surgeon General15 (แพทย ์ใหญ่) + Dr Fauci17(“ผูเ้ ชียวชาญ”เรื
องCovidของTrump)
ทังหมดนี
่ ป่วยไม่ต ้องสวมหน้ากาก14
เคยแนะนาและยืนยันว่า คนทีไม่

16) การบังคับสวมหน้ากากsocial distancingระยะห่างทางสังคมstay home อยูบ
่ ้าน และ
lockdownการปิ ดประเทศและปิ ดธุรกิจต่างๆ ธุรกิจขนาดเล็กๆจานวนมากด้วยshutdownเป็ นการ
้ นฐานจึ
้
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนขันพื
งขัดต่อรัฐธรรมนู ญConstitution เป็ นเผด็จการ จึงเป็ นอันตราย

ดูร ัฐธรรมนู ญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

ต่อเสรีภาพ23+22(
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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-evidencemasks-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

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-thehealthy/( 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

Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks to Healthy
Individuals
https://thepatriotsreport.com/2020/06/29/neurosurgeon-dr-russell-blaylock-facemasks-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-breakoutswearing-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-mask51b9b86980a
26. Dentists say ‘mask mouth’ can cause serious health complications, including
strokes
https://rokzfast.com/dentists-say-mask-mouth-can-cause-serious-healthcomplications-including-strokes-72016/
27. Dentists Warn Of Harmful‘Mask Mouth’ Disease----no link
https://www.technocracy.news/dentists-warn-of-harmful-mask-mouth-disease/

25. Registered Nurse Warns Against Wearing Masks
https://www.thenewamerican.com/printmagazine/item/35788-should-i-wear-a-facemaskLink lost ?
=========================================a=============
่ี ทสุ
่ี ดในการป้ องกันโรคCovid-19 . What is the best way to prevent Covid-19 or
****วิธท
ี ดี
any contagious disease ?(SeeFacebook- ChokchuangChutinaton,อ่านบทความสุขภาพ
ในเว็บไซต ์) ทาอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่ วย - How to live correctly and not get sick

กินอย่างไรจึงจะไม่

เจ็บป่ วย - 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? อยากรู ้เรืองจริ
ง
ต ้นกาเนิ ดไวร ัสหวูฮ
่ ่น
ั ? Read Coronavirus Deception (Covid-19 The Rest of the Story) by
Pastor Bill Hugheshttps://9aa6ecfc-27184a90adde59013179ebb.filesusr.com/ugd/9ad1ed_df9d253213ab4b2eaf83db48a15
fc733.pdf
YouTube: Coronavirus Deception + Let no men deceive you—2tapes--Bill Hughes
อยากรู้ เรื่ องจริงต้ นกาเนิดไวรัสหวู่ฮั่น?COVID-19: Wuhan-Catholic Connection-Pastor Bill
Hugheshttps://www.youtube.com/watch?v=zEa99K8nyE4

นี่ไม่ใช่คาแนะนาทางการแพทย์หรือคาแนะนาอื่นๆ เพียง
แค่แบ่งปั นข้อมูลหรือความรู้หรือคาเตือน ซึ่งถือว่าเป็ นความจริงและความถูกต้อง นี่ไม่ใช่
ความคิดเห็นส่วนตัวแต่เป็ นการนาเสนอความจริงซึ่งมีหลักฐานตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์
พิสูจน์ได้ แหล่งอ้างอิงทีเ่ ป็ นกลางและเชื่อถือได้ การกระทาใดๆ คุณต้องตัดสินใจเองและ
รับผิดชอบเอง ผู้เขียนไม่รับผิดชอบ
Disclaimer (ปฏิเสธการเรียกร้อง)
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