ทําไมสาวไทยถึงต้องแก้มแดง
1.

แก้ มแดงในที่นี ้คือแก้ มแดงเปล่งปลัง่ เนื่องจากโลหิตเข้ มข้ นไม่จืดจาง โดยสถานการณ์ของภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริ ญ
พันธ์ของโลกในปี 2011 พบภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 29 และในหญิงตั ้งครรภ์ร้อยละ 38

2.

ภาวะโลหิตจางเป็ นสาเหตุของการลดประสิทธิภาพของการทํางาน ส่งผลให้เกิดการอ่อนเพลีย ขาดพลัง ลดคุณภาพชีวิต
สําหรับวัยเด็กจะส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนและประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต สําหรับในหญิงตั ้งครรภ์ภาวะโลหิตจางจะเพิม่ อัตราการตายและผลแทรกซ้ อนจากการตั ้งครรภ์และการคลอด
ได้ แก่ การแท้ ง การตายคลอด การคลอดก่อนกําหนดและทารกแรกเกิดนํ ้าหนักน้ อย (Low Birth Weight) การทําให้สาว
ไทยแก้ มแดง ก็เพื่อ ป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยรุ่น ซึ่งเป็ นกลุ่มเสี่ยงทีส่ ําคัญ เพื่อเตรียมพร้ อมสู่การเป็ นแม่เมื่อ
ตั ้งครรภ์ เพื่อลดผลแทรกซ้ อนจากการตั ้งครรภ์และการคลอด รวมถึงผลระยะยาวต่อทารกแรกเกิดหลังคลอดเพื่อให้ มีการ
เติบโตและพัฒนาการที่ดี และก้ าวสูว่ ยั ทํางานที่มีคณ
ุ ภาพชีวิต ทํางานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มผลิตภาพทั ้งในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

3.

ปั จจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและ IQ ของเด็ก
3.1. Walker et al . Lancet 2011 Lancet Series Child Development สรุ ป Risk factor & Protective Factors

ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กดังนี ้

3.2.

ผลของโลหิตจางต่อพัฒนการเด็ก อ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณได้ ทาํ การทบทวนปั จจัยเสี่ยงและปั จจัยปกป้องที่มีต่อ
พัฒนาการและ IQ ของเด็ก/ผู้ใหญ่ดงั นี ้

นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กลุ M.D.,M.P.H., M.B.A. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อนามัยที่ 5

Page 1

3.2.1.เตี ้ยแคระแกรนในวัยเด็กเล็ก (Stunt) IQ ในอายุ 8-10 ปี จะลดลง 3-10 จุด เป็ นผู้ใหญ่ IQ ตํ่าลง 1-3 จุด
3.2.2.เด็กที่ขาดสารไอโอดีนเรื อ้ รั ง IQ จะตํ่าลง 12-13.5 จุด
3.2.3.โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกและปฐมวัย ทําให้ IQ ตํ่าลง 5-10 จุด ในเด็กโตลดลง 0.4 จุด
3.2.4. กิ นนมแม่ IQ เพิ่มขึ ้น 3.5 จุด (ในการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพดีทมี่ ีการควบคุมที่ดี IQ เพิ่มขึ ้น 2 จุด)
4. Global nutrition Target
2015 ลงร้ อยละ 50

กําหนดเป้าหมายภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริ ญพันธ์ (หญิงอายุ 15-49 ปี ) ให้ ลดจากปี

ในปี 2025 และภาวะโลหิตจางสัมพันธ์กับอีก 5 เรื่ องที่เหลือในเรื่ อง Global Nutrition target

ได้ แก่ เด็กเตี ้ย (Stunt) , เด็กอ้ วน (Child Obesity) ,เด็กผอม (Wasting) การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียว (Exclusive
breast Feeding)

เด็กนํ ้าหนักแรกคลอดตํ่า (Low birth weight) และการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั ้งครรภ์เป็ น

สิ่งที่สําคัญเพราะสามารถที่ลดทารกแรกเกิดนํ ้าหนักน้ อย , ลดอัตรา การตายของมารดาและทารกแรกเกิด การตายปริ
กําเนิด และผลแทรกซ้ อนที่จะตามมาภายหลังจากกคลอด เช่น เรื่ องการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผู้กําหนด
นโยบายต้ องมองเรื่ องการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงเจริ ญพันธ์เป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็ นการเพิ่มผลิตภาพการ
ทํางานโดยรวม (Overall Productivity) ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและต่อสุขภาพในระยะยาว รวมถึงความมัง่ คัง่
ของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
5.

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง เกิดจาก
5.1.

การขาดธาตุเหล็ก หรื อการเพิ่มความต้ องการธาตุเหล็กเนื่องจากการตั ้งครรภ์ หรื อการเสียโลหิตจากการมี
ประจําเดือน หรื อเป็ นโรคพยาธิเช่น พยาธิปากขอ ประมาณการว่าครึ่ งของภาวะโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก

5.2.

การขาดวิตามิน B12 , วิตามิน A และ C หรื อเป็ นโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย (Thalassemia),
Sickle cell Anemia หรื อโรคเลือดทางพันธุกรรมอื่นๆ

รวมถึงภาวะการอักเสบเรื อ้ รัง (Chronic inflammation)

5.3.

เม็ดเลือดแดงแตก จาก เชื ้อมาลาเรีย ซึ่งเป็ นสาเหตุของโลหิตจางในพื ้นทีท่ ี่มีการระบาดของมาลาเรีย

5.4.

หญิงตั ้งครรภ์วยั รุ่น จะอ่อนไหวต่อการภาวะโลหิตจางเนื่องจาก มีความต้ องการเหล็กทั ้งเพื่อการเจริญเติบโตของ
หญิงวัยรุ่นที่ตั ้งครรภ์และของทารกในครรภ์ รวมถึงการปกปิ ดการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น ทําให้ เข้าถึงบริ การฝากครรภ์ได้ ช้า
ทําให้ โอกาสได้ วิตามินเสริมธาตุเหล็กช้าไปด้ วย

6.

มาตรการป้องกันภาวะโลหิตจางในประเทศต่างๆ ประกอบด้ วย 3 วิธีใหญ่คือ
6.1.

การเติมธาตุเหล็กและวิตามินต่างๆ เข้ าไปในอาหารหลักทีค่ นในประเทศนั ้นรับประทาน เช่นขนมปั ง ในข้ าว เป็ นต้ น
เช่นในปี 1992 ประเทศ Venezuela เติม เหล็กและวิตามินเข้ าไปใน ข้ าวโพด และแป้งที่จะนํามาทําขนมปั ง พบว่า
ภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 7 , 11 และ 15 ปี ลดลงถึงร้ อยละ 50 และเฟอริ ตินในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี เพิ่มขึ ้น
เท่าตัวหลังดําเนินการ

6.2.

การให้ วิตามมินเสริ มธาตุเหล็ก เช่น ประเทศเวียดนามและอินเดีย โดยประเทศเวียดนามใช้การให้ ยาเม็ดเสริ มธาตุ
แหล็กและโฟเลต สัปดาห์ละครัง้ ในหญิงอายุ 15-45 ปี ร่ วมกันการให้ ยาถ่ายพยาธิครัง้ เดียว ในปี 2006 สามารถ
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ลดภาวะโลหิตจากร้ อยละ 38 เป็ นร้ อยละ 19 ภายใน 12 เดือน และลดเหลือร้ อยละ 18 ภายใน 54 เดือน สําหรับ
ภาวะโลหิตจางเนื่องจาการขาดธาตุเหล็กลดจากร้ อยละ 18 เป็ นร้ อยละ 3 ใน 12 เดือน และเพิ่มเล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ
4 ใน 54 เดือน

สําหรับประเทศอินเดีย ได้ ให้ ธาตุเหล็กและโฟลิกในหญิงวัยรุ่น และช่วงอายุวยั เรี ยน (อายุ 10-19)

ปี ทั ้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรียน สัปดาห์ละครัง้ สามารถลดภาวะโลหิตจางร้ อยละ 24 ภายใน 1 ปี โดยมีต้นทุนใน
การให้ ยา 0.58 US$ ต่อหญิงวัยรุ่น 1 คนต่อปี เริ่ มทดลองทําในปี 2011 และในปี 2013 ได้ ขยายผลดําเนินการทั ้ง
ประเทศ ครอบคลุมหญิงวัยรุ่น 120 ล้ านคน
6.3.

การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมและการให้สขุ ศึกษาเพื่อสร้ างสุขนิสยั ให้กับประชาชนรวมถึงการแนะนําอาหารที่มี
ธาตุเหล็กสูง การให้ยาฆ่าพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ ในพื ้นที่ทมี่ สี ขุ าภิบาลสิ่งแวดล้ อมไม่ดีที่มีความชุกของพยาธิสงู
การควบคุมโรคมาลาเรี ย การเน้ นกลุ่มเสีย่ งได้ แก่ หญิงวัยรุ่น โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มีอตั ราหญิงตั ้งครรภ์วยั รุ่นสูง และ
วิธีการเฉพาะได้ แก่ การตัดสายสะดือในช่วงการคลอดให้ ช้ากว่า 1 นาทีหลังคลอด เพื่อเพิ่มการเก็บเหล็กให้ กับทารก
(Iron Storage) และลดการให้ เลือดในทารกที่คลอดก่ อนกํ าหนดและมีภาวะโลหิตจาง

7. Action ที่ประเทศต่างๆต้ องทําคือ
7.1.

พัฒนาระบบการเฝ้ าระวังภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะในกลุ่มหญิงวัยรุ่น หญิงตั ้งครรภ์ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี และมี
มาตรในการป้องกันและควบคุมทีข่ ยายผลในระดับประเทศ

7.2.

ประสานภาคีเครื อข่ายทั ้งในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมปั ญหาโลหิตจาง
ทั ้งในระดับนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ และการปฏิบตั ิตามภารกิจของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน

7.3.
8.

การกํากับติดตามและประเมินผล

สถานการณ์โลหิตจางในเขตสุขภาพที่ 5 โดยเก็บข้ อมูลหญิงตั ้งครรภ์และคลอดใน รพช/รพศ/รพท.ครอบคลุมร้ อยละ 90
ของ รพ.ภายในเขต ตั ้งแต่ปี 2552-2558 จํานวน 105,797 ราย ทราบผลตรวจ Hematocrit ครัง้ ที่ 1 จํานวน 79,098
รายคิดเป็ นร้ อยละ 80 และทราบผลตรวจครัง้ ที่ 2 จํานวน 42,705 รายคิดเป็ นร้ อยละ 40
8.1.

ภาวะโลหิตจางจากการเจาะเลือดครัง้ ที่ 1 เท่ากับร้ อยละ 20.5 ซึ่งหญิงตั ้งครรภ์จะเป็ นตัวแทนของหญิงวัยเจริ ญ
พันธุ์ได้ ในระดับหนึ่ง (โดยปกติภาวะโลหิตจางในหญิงตั ้งครรภ์จะสูงกว่าในหญิงวัยเจริ ญพันธุ์)

8.2.

ติดตามหญิงตั ้งครรภ์ที่ตรวจความเข้ มข้นของเลือดทั ้ง 2 ครัง้ จํานวน 42,137 ราย พบภาวะโลหิตจางจากการเจาะ
เลือดครัง้ ที่ 2 เท่ากับร้ อยละ 16.5 โดยในหญิงตั ้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางครัง้ แรก ให้การรักษาจนไม่เป็ นโลหิตจาง
ในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 2 ประมาณร้ อยละ 60 (รักษาสําเร็ จ) ส่วนอีกร้ อยละ 40 นั ้น ยังโลหิตจางในการตรวจครัง้ ที่ 2
(ให้ การรักษาไม่สาํ เร็ จ) สําหรับกลุ่มที่ปกติที่โลหิตไม่จางในการตรวจเลือดครัง้ แรก มีถึงร้ อยละ 10 ที่กลับมามีภาวะ
โลหิตจาง ในการตรวจเลือดครัง้ ที่ 2 (เฝ้ าระวังไม่สาํ เร็ จ) แสดงถึงประสิทธิภาพในการให้ การรักษาและการเฝ้ าระวัง
ยังตํ่า ซึ่งถ้ าระบบบริ การมีประสิทธิภาพดีแล้ ว โดยการวิตามมินเสริ มธาตุเหล็กในขนาดรักษากับกลุม่ ที่โลหิตจาง
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ครัง้ ที่ 1 ให้ กลับมาปกติ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ ยาในขนาด Maintenance dose เพื่อให้ กลุ่มทีต่ รวจเลือดปกติ
ครัง้ แรก ให้ ปกติต่อไปในการตรวจครัง้ ที่ 2 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกพบ จุดอ่อนของระบบบริ การใน 2 ประเด็นคือ
8.2.1.ผู้ให้ บริ การเข้ าใจว่า ขนาดของวิตามินเสริ มธาตเหล็กขนาดรั กษา (Treatment dose) และ Maintenance
dose ให้ ยาขนาดเดียวกัน
8.2.2.ผู้ให้ บริ การไม่กล้ าให้ วิตามมินเสริ มธาตุเหล็กในรายทีเ่ ป็ น Thalassemia trait

เพราะกลัวเหล็กเกิน ซึ่ง

Thalassemia trait ไม่ใช้ โรคแต่เป็ นเพียงพาหะ สามารถให้ เหล็กได้ โดยไม่เกิ ดภาวะเหล็กเกิ น และใน
Thalassemia disease หลายประเภท เช่น Hb E diseases ก็ สามารถให้ เหล็กได้ เนื่องจากกลุ่มนี ้ซีดทั ้งจาก

การการทําลายมากจากเม็ดเลือดแตก และซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเวลาเดียวกัน
8.2.3.จากการคัดกรองโลหิตจาง Thalassemia โดยใช้ OF,DCIP

ถ้ าให้ผลบวกจะตามสามีตรวจ OF,DCIP ถ้ าผล

คัดกรองด้ วย OF,DCIP ให้ ผลบวกทั ้งสามี ภรรยา จะตามมาให้ ทาํ ตรวจฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing)
ซึ่งจากผล Hb Typing พบเพียงร้ อยละ 1.8 เท่านั ้น ทีเ่ ป็ น Hb Trait หรื อ Hb diseases นัน่ คือ การตรวจ
ความเข้มข้ นของเลือดในครัง้ ที่ 2 ในเขต 5 ซึ่งมีความชุกของพาหะของ Thalassemia ไม่มาก ควรจะพบภาวะ
โลหิตจางประมาณร้ อยละ 2 ยอมให้ โลหิตจางเฉพาะในกลุ่มที่เป็ นพาหะหรื อเป็ นโรค Thalassemia ส่วน
กลุ่มที่ไม่ได้ เป็ นพาหะหรื อโรค น่าจะให้การรักษาด้วยขนาดรักษาหรื อให้ การป้องกันด้ วยขนาดป้องกัน
(Maintenance dose)
8.3.

จนไม่มีภาวะโลหิตจาง

กลุ่มเสีย่ งต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั ้งครรภ์ ได้ แก่
่ ตั ้งครรภ์ที่ 2 ขึ ้นไป
8.3.1.หญิ งตั ้งครรภ์แรก พบภาวะโลหิตจางเป็ น 1.25 เท่า (Odds ratio) เมื่อเทียบกับกลุม
8.3.2.หญิ งตั ้งครรภ์วยั รุ่ น พบภาวะโลหิตจางเป็ น 1.7 เท่า (Odds ratio)เมื่อเทียบกับหญิ งอายุตั ้งแต่ 20 ปี ขึ ้นไป
8.3.3.หญิ งตั ้งครรภ์ BMI<18.5

พบภาวะโลหิตจางเป็ น 1.5 เท่า (Odds ratio)เมื่อเทียบกับหญิงตั ้งครรภ์ที่มี

BMI>=18.5
8.3.4.หญิ งตั ้งครรภ์ที่โลหิตจางในการตรวจเลือดครั ง้ แรก จะพบโลหิตจางในการตรวจเลือดครั ง้ ที่ 2 เป็ น 4.7 เท่า
(Odds ratio) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ตรวจเลือดครั ง้ แรกแล้ วปกติ ไม่เป็ นโลหิตจาง
9.

สรุป ถ้ าจะป้องกันและควบคุมเรื่ องภาวะโลหิตจางในหญิงตั ้งครรภ์น ั ้น ต้ อง 3 เปลี่ยน 3 ทําคือ
9.1.

ต้ องเปลี่ยนวิธีคิด 3 เรื่ องที่สําคัญคือ
9.1.1.การรั กษาโลหิตจางและการป้องกันโลหิตจางให้ รับประทานยาชนิดเดียวกัน แต่ละคนละ dose โดย
treatment dose ต่างจาก Maintenance dose และ dose การรั กษาต้ องเสริ มเหล็กเพิ่มจาก Triferdine

ไม่ใช่เพิ่มยา Triferdine เป็ น 3 เวลา เพราะจะทําให้ Iodine และ Folic เกินขนาด
9.1.2.Thalassemia trait ทุกชนิดให้ เหล็กได้ เนื่องจาก Trait ไม่ใช่ disease

และ Thalassemia Disease บาง

ชนิด เช่น EE ก็สามารถให้ เหล็กได้ โดยไม่ต้องกลัวเหล็กเกิน
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9.1.3.ในพื ้นที่ที่ปัญหาโลหิตจางในหญิ งวัยเจริ ญพันธ์ หรื อหญิ งตั ้งครรภ์ (มีความชุกของภาวะโลหิตจางมากกว่าร้ อย

ละ 20 เช่นเขตสุขภาพที่ 5 ) ต้ องให้ เหล็กในเชิงป้องกันแก่หญิงวัยเจริ ญพันธ์ที่ไม่ตั ้งครรภ์อย่างน้ อย Weekly
dose แต่ในหญิ งตั ้งครรภ์ต้องให้ daily dose และในพื ้นที่ที่มีความชุกของโลหิตจางในทารกและเด็ก (<12 ปี )

มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 40 ขึ ้นไป WHO แนะนําให้ supplement เหล็กอายุ 6 เดือน – 12 ปี ทุกวันเป็ น
เวลา 3 เดือนติดต่อกันใน 1 ปี เนื่องจากหลัง 6 เดือน Iron storage ของเด็กไม่เพียงพอ ต้ องได้ รับเพิ่มจาก
ภายนอก โดยขนาดของ Fe element ในเด็ก 6-23 เดือน เท่ากับ 10-12.5 mg , ในเด็ก 24-59 เดือนเท่ากับ
30 mg และในเด็ก 5-12 ปี เท่ากับ 30-60 mg Element Iron
9.2.

ต้ องทําให้ สําเร็ จใน 3 เรื่ องที่สําคัญคือ
9.2.1.เจาะ Hct ครั ง้ ที่ 1 ในหญิ งตั ้งครรภ์ ถ้ าพบว่าซีด ต้ องให้ ยาในขนาดรักษาก่ อนอย่างน้ อย 3 เดือน จากนั ้นถ้ า

ความเข้มข้ นเลือดปกติ ถึงจะให้ Maintenance

dose โดยเป้าหมายของภาวะโลหิตจางในหญิ งตั ้งครรภ์ต้อง

ให้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 ในการตรวจ Hct ครัง้ แรก
9.2.2.ในรายที่ตรวจครั ง้ แรกแล้ วปกติ ก็ ต้องให้ เฝ้ าระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มที่เสีย่ ง (ท้ องแรก หรื อ G1 ,Teenage
Pregnancy ,BMI<18.5)
%

และกลุม่ ที่ไม่ซีดแต่ Hct เกิน 33% มาเล็กน้ อย (ปิ่ มๆโลหิตจาง) เช่น Hct 34-35

น่าจะเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ หรื อจะให้ยาในขนาดรักษาไปก่อนตามด้ วยขนาดป้องกัน เพราะกลุ่มนี ้มีโอกาสที่

ตรวจครัง้ แรกไม่ซีด แต่จะเปลี่ยนเป็ นโลหิตจางในการตรวจครัง้ ที่ 2 (จะพบประมาณ 10% ที่ตรวจครัง้ แรก
ปกติ แล้ วจะเปลีย่ นเป็ นโลหิตจางในการตรวจครัง้ ที่ 2 และความชุกของการโลหิตจางในการเจาะเลือดครัง้ ที่ 2
ในพื ้นที่ที่ไม่ได้ มีพาหะ Thalassemia มากเหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ องให้ ตํ่าประมาณร้ อยละ 2
(ไม่ใช่ร้อยละ 10 เนื่องจากเราตรวจครัง้ แรกทราบกลุ่มโลหิตจางแล้ว ต้ องทําการรักษาให้ โลหิตเข้ มข้นเป็ นปกติ
ไม่ปล่อยให้ โลหิตจางต่อไป รวมถึงการเฝ้ าระวังกลุ่มที่ตรวจครัง้ แรกปกติ ก็ต้องจัดการเพื่อให้ ปกติต่อไป ไม่
กลับมาเป็ นกลุ่มโลหิตจาง) ถึงจะบ่งบอกประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั ้งครรภ์
9.2.3.การจะทําให้ หญิ งตั ้งครรภ์เจาะ hct ครั ง้ ที่ 1 พบโลหิตจางตํ่ากว่าร้ อยละ 10 ได้ ต้ องให้ สาวไทยก้ มแดงก่ อน

ตั ้งครรภ์ โดยการกินวิตามินเสริ มธาตุเหล็ก (อาจจะร่วมกับโฟลิก หรื อวิตามินแสนวิเศษ) โดยให้กินวิตามิน
แสนวิเศษ สัปดาห์ละครัง้ โดยส่วนกลางต้ องมีการกําหนดวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์เป็ นวันทีร่ ับประทานยาเม็ด
เสริ มธาตุเหล็ก (Iron day) ซึ่งวันที่เหมาะสมที่นา่ ประกาศเป็ นวัน Iron day คือวันอาทิตย์ เพราะสีประจําวัน
อาทิตย์คือสีแดง จึงต้ องรณรงค์ให้ กินวิตามินแสนวิเศษทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้แก้ มแดงเหมือนวันอาทิตย์
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