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Like 40

ดาวนโหลดหนานี้ เป็ น PDF เก็บเอาไว
กอนที่จะพูดถึง ความลับของวัคซีน ผมขอแสดงสถิติบางอยางที่สําคัญ และเกี่ยวของกันครับ

สถิติอัตราการเสียชีวิตอยางเป็นทางการ (จากเว็บไซต
ของ WHO)
มาดูสถิติอยางเป็ นทางการจาก WHO สถิตินี้ไดรับการอธิบายโดย ดร. สุจริต ภักดี ในคลิปของทานที่
หนานี้ การเสียชีวิตของผูคนตามอายุมีดังตอไปนี้
อายุ 0-20: อัตราการเสียชีวิตจากโควิด 0.002%
อายุ 21-49: อัตราการเสียชีวิต 0.02%
อายุ <70 ปี อัตราการเสียชีวิตเฉลียอยูที่ 0.05%
หากดูอัตราการเสียชีวิตถือวาตํ่า หรือ อยูในเกนทปกติเมื่อเทียบกับโรคใกลเคียงอื่นๆ
ที่มาของขอมูล: สถิติจากเว็บไซต WHO
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf.

สถิติอัตราการเสียชีวิตอยางเป็นทางการ (จากเว็บไซต
ของ CDC)
อายุ 0-14: อัตราการเสียชีวิตจากโควิด 0.0002%
อายุ 15-44: อัตราการเสียชีวิต 0.0069%
อายุ 45-64: อัตราการเสียชีวิต 0.0706%
อายุ 65-84 ปี :อัตราการเสียชีวิต 0.3703%
อายุ 85+: อัตราการเสียชีวิตเฉลียอยูที่ 1.7501%
ที่มาของขอมูล:
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#SexAndAge

วัคซีนสามารถชวยเพิ่มโอกาสรอดจากการ
ตายจากโควิด 50-95%…?
อายุของผมอยูระหวาง 15-44 โอกาสที่ผมจะเสียชีวิตจากโรคโควิดคือ 0.0069% เทากับอัตราการ
รอด = 99.9931%
รัฐอางวาจะชวยเพิ่มโอกาสรอดได ที่เพิ่มจะเพิ่มไดสักเทาไหรครับ?
หากเพิ่ม 50% นั้นหมายถึง เพิ่มอัตราการรอดจาก 99.9931% เป็ น 99.99655%
หากเพิ่ม 95% นั้นหมายถึง เพิ่มอัตราการรอดจาก 99.9931% เป็ น 99.99966%
นั้นหมายความวา วัคซีนสามารถชวยเพิ่มโอกาสรอดจากการตายจากโควิดเพียง 0.00345 –
0.00656%
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วัคซีนสามารถชวยเพิ่มโอกาสรอดจากการ
ตายจากโควิดเพียง
0.00345 – 0.00656%

ไมใช 50-95%
เขากําลังใหเราไปฉี ดวัคซีนเพื่อป องกันโรคที่มีอัตราการตายเพียง 0.0069% (แลวแตอายุ)
โดยการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการเป็ น อัมพาต ความตาย ความพิการ และโรคอื่น ที่สามารถเกิดขึน้
ไดในอนาคต
เพื่อเพิ่มอัตราการรอดที่เพิ่มขึน้ ระหวาง 0.00345 – 0.00656%
(หากคุณคิดวาผมคํานวนผิด

หรือ แสดงขอมูลที่ผิด ผมขอรบกวนคุณคอมเมนท หรือ ติดตอผม ผม
จะทําการแกไขโดยดวน ขอบคุณครับ)
ตามที่องคการอาหารและยา (FDA) ระบุ รายชื่อของผลลัพธจากเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึน้
หรือที่เรียกวาผลขางเคียงจากวัคซีน ไดแก กลุมอาการ:
(รายการโรคตางๆ นี้ ไมไ ดหมายความวาฉี ดแลวจะเป็ นนะครับ แตหมายถึงวามีความเสี่ยงเพราะมี
ความเป็ นไปไดทางทฤษฎี และ ยังไมไดรับการพิสูจรนโดยการทําการวิจัยวาปลอกภัยจากสิ่งเหลานี้)
โรคกระดูกสันหลังอักเสบ
โรคไขสมองอักเสบ
กลุมอาการ กิลแลง-บาร
โรคไขสมองอักเสบเฉี ยบพลันที่แพรกระจาย
เยื่อหุมสมองอักเสบ
โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
แอนาฟิ แล็กซิส
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า
การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแบบแพรกระจาย
โรคคาวาซากิ
อาการชัก
(กลุมอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก) (MIS-C)

เสียชีวิต (อันนี้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอื่นๆ)
หากคุณสนใจความหมายและอาการของโรคเหลานี้ คลิกที่นี้ เพื่อ ขยาย/ยอ

ที่มาของขอมูล:
https://www.lifesitenews.com/images/local/FDA_C19_vaccines.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1489
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefitsstill-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.tctmd.com/news/vte-risk-higher-after-oxfordastrazeneca-covid-19vaccine-study-affirms
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1114
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/7/21-0594_article
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7904456/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7901381/

หมายเหตุ:
เราใช Google Translate ในการแปลซึ่งอาจมีขอผิดพลาดได
การเฝ าระวังความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19 ของ FDA: รายการการทํางานของผลลัพธ
เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่มีการระบุในเว็บไซตซึ่งเป็ น
ที่มาของขอมูล ผมจึงระบุตามครับ



โควิดอันตรายแคไหน?
โควิด19 ไมไดอันตรายอยางที่เรากลัวกัน โควิดมีอัตราการเสียชีวิตที่ใกลเคียงหรืออยูราวๆ เดียวกันกับ
ไขวัดใหญ (ตามแพทยหลายทานในคลิป “แพทยทั่วโลกเตือนภัยวัคซีน”ดานลาง)
สาเหตุที่ผูคนกลัวโควิดเป็ นเพราะสื่อ เหตนี้ทําใหคนกลัวมากที่สุดจนยอมที่ไปฉี ดวัคซีนที่ยังไมไดรับ
การพิสูจนวาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาศาสต
การใหเด็กไปเป็ นหนูทดลองรับยาทดลอง เพราะไวรัสที่มีอัตราการตายที่ 0.0002% มันคุมตรงไหน
รัฐ ไดพิจรณาขอมูลเหลานี้หรือไม? กอนพลักดันใหฉี ดวัคซีน
ในแตละปี มีผูคนเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุปี ละ 1,350,000 คน = 3,698 คนตอวัน หากสื่อเริ่มใหดูขาว
การตายของคนเหลานี้ ภาพนากลัวๆ ของสภาพรถ สภาพผูตาย ทุกวันๆ ครบทุกรายละเอียด เชน รถตก
สะพาน รถสวนกันชนเต็มแรง เด็กขามถนนโดนชน ทุกอยาง แลวออกทุกสื่อ ทุกโซเชี้ยล ทุกชอง วิทยุ
ขาว หนังสือพิมพ ป ายโฆษณาบนทองถนน วันละ 24 ชม ทุกวัน เป็ นเวลา 1 ปี คุณวาผูคนจะกลัวการ
ออกจากบานหรือกลาเขาใกลถนนไหมครับ? นั้นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึน้ กับโควิด เพราะขอมูลทางการ
อัตราการเสียชีวิตจากโควิต ใกลเคียงกับไขวัดใหญ
ผมบอกไดเลย กฏขอแรกในการเอาชีวิตรอดคือการหยุดเสพขาว พวกเขาถูกควบคุมโดยคนกลุมเล็กๆ
ที่มีวาระสวนตัวและไมเห็นคาของชีวิตมนุษย ทุกวันนี้คนแหกันไปฉี ดยาทดลอง ผมแทบไมกลาเปิ ดโซ
เชียลเลย เมื่อเห็นผูคนยิ้มแยมกันฉี ดอะไรก็ไมรูเขารางกายตัวเองแลวลุนวาจะรอดหรือไม มันไมจบที่
ระยะแรกนะครับ ระยะยาวละ ไมมีใครรูเลยวาอะไรสามารถเกิดขึน้ ได

การรายงานผูบาดเจ็บ ไดรับผลขางเคียง และ เสียชีวิต
รายงานดังตอไปนี้เป็ นขอมูลโดย National Vaccine Information Centre และ MedAlert.org ที่
รวลรวมขอมูลมาจาก VAERS (ระบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากวัคซีน)
ขอมูลวาระหวางวันที่ 14 ธันวาคม 2020 ถึง 26 มีนาคม 2021

มีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคทั้งหมด 329,021 ราย

ที่มา: https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19

ผูเสียชีวิต 5,888 ราย ณ วันที่ 6 เมษายน 2021

ที่มา : https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?

TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&DIED=Yes

ผูบาดเจ็บสาหัส 28,441 ราย ณ วันที่ 6 เมษายน 2021





ที่มา: https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?

TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&SERIOUS=ON

28%

เกิดขึน้ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการฉี ดวัคซีน

19%

เกิดขึน้ ภายใน 24 ชั่วโมงและ

43%

ลมป วยภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากไดรับการฉี ดวัคซีน

ที่มา Children’s Health Defense
ตัวเลขนี้เป็ นตัวเลข
ถึงวันนี้ 6 เมษายน 2021 เทานั้น

เทาที่ผมเขาใจ VAER แสดงขอมูลที่รวบรวมมาจากประเทศสหรัฐเทานั้น ไมรวมประเทศอื่นๆ
คุณเองก็สามารถเขาไปคนหาขอมูลเหลานี้ไดที่
https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php

แพทยทั่วโลกเตือนภัยวัคซีน (อานซับไทยใตคลิป)
Doctors around the world warn against Covid vaccine

เรากําลังเรงทําซับไทยคลิปนี้ ระหวางนั้น คุณสามารถอาน สคริปตที่เราถอดและแปลเป็ นภาษาไทย
ไดที่นี้ครับ
ป ุม เปิ ด/ปิ ด แสดงซับไทย

ความลับของวัคซีน
คลิปตอไปนี้ เป็ นคลิปที่สําคัญที่สุด เราขอใหทุกทานชมคลิป แอนีเมชั่นนี้
https://childrenshealthdefense.org/covid-vaccine-secrets/resources

คุณสามารถชมคลิปวิดีโอบทสัมภาษณของทาน อาจารย ศาสตราจารย นักวิทยาศาสตร แพทย ผู
พิพากษา ทนาย นักการเมือง เจาหนาที่รัฐ สื่ออิสระ นักวิจัย นักเขียน ที่ออกมาเตือนอยางพรอมเพรียง
กัน วา วัคซีน ไมปลอดภัย ทั้งหมดไดที่นี้ รวมถึงคลิปของ ทาน ศาสตราจารย ดร. สุจริต ภักดี
เราทราบวาคุณอาจไดอานขอมูลจากผูที่พยายามทําใหช่ อื เสียงอาจารย เสื่อมเสีย ซึ่งเป็ นเรื่องปกติ

ธรรมดาของการเซนเซอรที่ใชหลักการทางจิตวิทยาใหเสียงของผูรูความลับไปไมถึงประชาชน แต
ศาสตราจารย ดร. สุจริต เป็ นผูเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในเยอรมัน และ อันดับตนๆ ของโลก ในสาขาวิชา
นี้ ทานเป็ นครูที่สอนผูคนทั้งหลายใหกลายเป็ นแพทยได การเอาคําพูดมาบิดเบียนแลวประจารทานในที่
สาธารณะ เป็ นการไมใหเกียรติทาน ทุกคนมีความสามารถในการคิด ใครก็ตามที่ไดดูคลิปเต็มของ
ทาน สามารถคิดไดเองวาสิ่งที่ทานแสดงความกังวลนั้น เป็ นเรื่องที่นาเป็ นหวง และ ควรใหความสําคัญ
หรือไม
ทานเป็ นหนึ่งในผูเชี่ยวชาญของทีมนักวิทยาศาสตที่กําลังทํางานรวมกับ Corona Investigative
Committee ที่มี Dr. Reiner Fuellmich และทนายทานอื่นๆ ที่รวบรวมหลักฐานฟ อง WHO, FDA
รัฐบาล และ แพทยตางๆ ทั่วโลกที่ พลักดัน ยาฉี ดทดลองนี้ ใหกับผูคนในขอหาผิดกฏ The
Nuremberg Code (ปี 1947) ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 10 ขอ ดังนี้ เราคัดลอกขอแรกมา
แสดงไวที่นี้:

ความยินยอมดวยความสมัครใจของผูรับการทดลองเป็ นสิ่งสําคัญสูงสุดซึ่งหมายความวาผูใหการ
ยินยอมตองสามารถใหการยินยอมไดตามกฎหมาย อยูในสถานการณที่ตัดสินใจไดอยางอิสระ โดย
ไมมีการแทรกแซงใดๆ ทั้งโดยการใชกําลัง การฉอโกง การหลอกลวง การขมขู การเอาเปรียบหรือการ
บังคับขูเข็ญทางออม และตองมีความรูและความเขาใจในรายละเอียดตางๆ อยางเพียงพอจนสามารถ
ตัดสินใจโดยความเขาใจอยางรูแจง โดยผูเขารวมวิจัย ควรไดทราบถึงระยะเวลา วัตถุประสงคของการ
วิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ปั ญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบตอสุขภาพหรือบุคคลที่อาจเกิด
จากการเขารวมการวิจัย กอนการตัดสินใจตอบรับการเขารวมการวิจัย หนาที่ และความรับผิดชอบของ
การประกันคุณภาพของการยินยอม อยูที่บุคคลทุกคนที่ทําการริเริ่มอํานวยการหรือเกี่ยวของกับการ
ทดลอง โดยเป็ นหนาที่และความรับผิดชอบสวนบุคคลซึ่งจะถายโอนใหแกผูอ่ นื โดยไมตองรับโทษมิได
— ขอบคุณ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ยาฉี ดทดลองโควิด 19 นี้ไมใชวัคซีน และไมไดรับการพิสูจนวาปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพ ไมวา
หมอโซเชียลจะออกมาพูดวามันปลอดภัยกี่ลานครั้งก็ตาม สมองผูคนอาจถูกลางได แตความจริงเปลี่ยน
ไมได พวกเขาใชกฏหมายฉุกเฉิ นในการเปลี่ยนสถานะของยาตัวนี้ จากสถานะ การทดลอง มาเป็ น
วัคซีน แตทางการแพทยและวิทยาศาสต มันยังคงเป็ นสถานะการทดลอง ซึ่งผูคนกําลังถูกทดลอง โดยที่
ไมไดรับความยินยอมตามยอหนากอนหนานี้
ผมบอกไดเลย บุคคลที่กําลังสนับสนุนใหประชาชนฉี ด และ อางวา “วัคซีนปลอดภัย” ผมขอแจงใหทา
นทราบวา บัดนี้มีทนายความหลายพันคน หรือ อาจเป็ นหลักหมื่นคน ที่เพิ่มจํานวนมากขึน้ เรื่อยๆ (ทั่ว
โลก รวมทั้งในไทย) กําลังแอบเก็บขอความที่ทานเอาลงโซเชียลหรือ อินเตอรเน็ตเป็ นหลักฐาน เรื่องนี้
ผมสามารถยื่นยันไดวากําลังเกิดขึน้ จริง ไมวาคุณจะเป็ นใครก็ตาม ดารา หรือ บริษัท ที่ทํา
โฆษณาชวนเชื่อและที่สําคัญ ไมวาคุณจะทําดวยความหวังดีก็ตาม ซึ่งสวนใหญ เป็ นเชนนั้น ผมขอ
แนะนํ าใหทานลองศึกษากฏหมายสากล Nuremberg อยางละเอียดดูครับ…ดวยความหวังดี

รวมถึงบริษัทที่กดดันใหพนั กงานรับยาฉี ด
ทดลอง …
ณ วันนี้ผูคนสวนใหญยังหลับอยูและไมทราบถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึน้ แตจํานวนผูคนที่ต่ นื ขึน้ แลวกําลังเพิ่ม
ขึน้ ทุกวันๆ อยางรวดเร็ว และพวกเขาจะไมยอมเมื่อรูวา พวกเขา ครอบครัว ลูกหลาน สามีภรรยา ของ
พวกเขาไดถูกฉี ดยาทดลองที่ นักวิทยาศาสตทั่วโลกกําลังกังวลวาอาจกอใหเกิด Auto-Immune
Disease ในฤดูหนาว ซึ่งผูคนจะโดนไวรัสทั่วไปทางธรรมชาติที่ป กติแลวรางกายรับ มือไดสบายๆ
หาก/เมื่อผูคนเสียชีวิตลง พวกที่สราง (หรือพลักดัน) เรื่องหลอกลวงครั้งนี้ ก็จะโทษไวรัสสายพันธุใหมๆ
ผานสื่อหลักที่พวกเขาเป็ นเจาของ
โปรดชวยกันหยุดการฉี ดยาทดลองนี้โดยดวน
ที่มา: บทสัมภาษณของ นักวิทยาศาสต แพทย ทนาย และผูเชี่ยวชาญผูทรงเกียรติและที่พึงพาของชาว
โลกทั้งหลาย

ผูคนกําลังตื่นขึน้ ทั่วโลก… อยางรวดเร็ว





รับอีเมลลเมื่อเราลงขอมูลใหม
หากคุณสนใจรับขอมูลอยางตอเนื่อง ทางอีเมลล หรือ ทวิตเตอร เรายินดีแชรครับ ขอบคุณครับ
ชื่อ *

อีเมลล *

สง

Like 40

Previous article

Prof. Dr. med. Henrik Ullrich – Collm
Oschatz-Hospital, Germany

อดิเทพ จาวลาห
https://stopthaicontrol.com

สวัสดีครับ ผมชื่อ อดิเทพ ผมไมไดเป็ นหมอ ไมไดเป็ นนักวิทยาศาสต ผมเป็ นนายหนาอสังหาฯ
ซึ่งไมเกี่ยวของกับวงการแพทยเลย ผมชอบศึกษาผูนํ าทางดานความคิดตางๆ และติดตามกลุม
หมอ นักวิทยาศาสต นักธุรกิจ และ อื่นๆ บน โซเชียล สาเหตุที่ผมเขามารับรูขอมูลเหลานี้ได ก็
เพราะเมื่อโควิดเริ่มระบาด กลุม หมอ และ นักวิทยาศาสตเหลานี้ เริ่มออกมาพูดวา โดวิดคือ
การหลอกลวง ซิ่งตอมาสิ่งที่ผมเห็นคือ ขอมูล คลิป และ channel ของ กลุม หมอ และ นักวิทยา
ศาสตเหลานี้ เริ่มถูกลบออกจากโซเชียลทั้งหมด ผมจึงเริ่มสงสัยและตามเขาไปในเว็บไซตสวน
ตัวของพวกทาน แลวไดรับขอมูลตางๆ ที่ผมนํ ามาแชรใหคุณทราบ อยางที่ผมเรียนไปกอนหนา
นี้ ผมไมใชหมอ ฉะนั้น คุณไมควรเอาความคิดเห็นของผมไปประกอบการตัดสินใจเรื่องสุขภาพ
ของคุณ ผมเพียงแตแสดงขอมูล (และแปลขอมูลเป็ นภาษาไทย) ของผูเชี่ยวชาญ เพื่อหวังวา
คุณจะไดรับขอมูลในอีกมุมมอง เพื่อใหคุณไปพิจรณาเอาเองวา อะไรถูก อะไรผิด และ คุณควร
ทําอะไรซึ่งจะเป็ นผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับคุณ เรื่องนี้สําคัญ ผมไมแบงปั นขอมูลเหลานี้กับผูอ่ นื ไม
ได ผมจึงออกมาทําเว็บไซตนี้ หากคุณคิดวาคนไทยคนอื่นควรรับรูขอมูลเหลานี้ โปรดแชรครับ
สุดทาย ผมคิดวาพวกเราตองรักษาสิทธิเ์ ขาเรา ไมใหมีการบังคับฉี ดวัคซีนทางออมและกลับมา
เปิ ดประเทศให อิสรภาพ และ สิทธิของเรากลับคืนมา พวกเราจะไดใชชีวิตอยางมีความสุขกัน
ไดอีกครั้ง เหมือนกอนปี 2020 ขอบคุณครับ
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