น.พ.โชติช่วง ชุตนิ ธร ยื่นหนังสือ ให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร นาย ชวน หลีกภัย เพือ่
เรียนให้ทราบว่า “เปิ ดประเทศเดีย๋ วนีห้ รือเศรษฐกิจพัง” และ การใส่หน้ากากอนามัยเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ หน้ากากป้ องกันไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ และ โคโรนาไวรัส Covid-19 ไม่
อันตรายกว่า และ ไม่ตดิ ต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น ไม่ต้องกลัว Covid-19 มากนัก
เพราะ การตายไม่ได้มากกว่า ไข้หวัดใหญ่ (ประเทศไทยตายจาก Covid-19 หนึ่งคนต่อหนึ่งล้าน
คน) อัตราการเสียชีวิตต่าของประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการ ล็อกดาวน์ ทีเ่ ข้มงวดของ
รัฐบาลไทย ประเทศอื่น ๆ เช่นอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เบลเยียม มีมาตรการ ล็อกดาวน์ ที่
เข้มงวดกว่า แต่ยังมีผู้เสียชีวิตสูง - เสียชีวิตมากกว่า 10,000 รายต่อประเทศ) (ยืน่ หนังสือเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563)
Dr.Chokchuang Chutinaton gave his warning message on “ Immediate reopening of Thailand now or face economic collapse“ and warning on the
dangers of wearing masks to health to the Chairman of Parliament (Mr. Chuan
Leekpai ) on Sept. 24, 2020 ), and that Covid-19 is not more dangerous and not
more contagious than the Flu or Influenza !!! Therefore, we need not fear
Covid-19 so much for it is not more dangerous than the Flu. About 60

persons have died of Covid-19 in Thailand and the population in Thailand is 70
millions. Thus the death rate of Covid-19 in Thailand is less than one per million.
This apparent low death rate of Thailand is NOT related to strict lockdown or
“good” preventive measures of the Thai government. (It is just we are lucky—
due to the natural course of this epidemic in our tropical location.) Other
nations like Italy, France, Spain, Belgium and England had better health
measures and stricter lockdowns but still have high death rate--more than
10,000 deaths per nation. Why lockdown Thailand in Mar,2020 when much less
than 60 people died (perhaps only 20-40 died) and thus destroying the
economy ?--destroy jobs, livelihoods, tourism, hotels, restaurants, etc. causing
bankruptcies, hardships, miseries, suicides and loss of basic freedoms-e.g,
curfews, Emergency Decrees, forced home stay, travel ban, parks, beaches
banned, the right to go to church or temples or the freedom to eat out and the
right to free speech or assembly or protests or even to make a honest living.

