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เนือ่งในวันทันตสาธารณสขุโลกปีนี ้สมาพันธท์ันตแพทยโ์ลก (FDI World Dental Federation) 

ไดเ้ผยแพรผ่ลการส ารวจพอ่แมท่ีม่ลีกูอาย ุ5-16 ปี ใน 13 ประเทศ 
วา่โรงเรยีนของลกูใหค้วามรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพชอ่งปากอยา่งถกูวธิหีรอืไม ่ทัง้นี ้
ปัญหาสขุภาพชอ่งปากสง่ผลเสยีตอ่พัฒนาการในชอ่งปาก และท าใหเ้ด็กๆขาดเรยีนรวมกนัมากกวา่ 50 
ลา้นชัว่โมงในแตล่ะปี [1] นอกจากนัน้ยงัสง่ผลตอ่ความมัน่ใจ ทกัษะทางสงัคม 
และโอกาสในการประสบความส าเร็จในชวีติเมือ่เตบิใหญ ่ดังนัน้ 
สขุภาพชอ่งปากจงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่สขุอนามยัและสขุภาพโดยรวมของเด็ก  

 
รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมลัตมิเีดยีไดท้ี ่
https://www.multivu.com/players/uk/8512751-fdi-survey-uk-schools-last-in-oral-

health/ 
 
ผลส ารวจเผยใหเ้ห็นวา่ 

โรงเรยีนในสหราชอาณาจักรรัง้ทา้ยในเรือ่งการสง่เสรมิสขุภาพชอ่งปากทีด่ ี
เมือ่สอบถามวา่โรงเรยีนของลกูไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัของสขุภาพชอ่งปากทีด่หีรอืไม ่
มพีอ่แมเ่พยีง 29% ในสหราชอาณาจักรทีต่อบวา่ให ้ซึง่ต ่ามากเมือ่เทยีบกบัอกี 12 ประเทศในการส ารวจ 
ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา (53%), ออสเตรเลยี (54%), เยอรมน ี(69%), จนี (77%), ซาอดุอีาระเบยี 
(81%), โปแลนด ์(84%), โมร็อกโก และ แอลจเีรยี (86%), อนิโดนเีซยี (87%), บราซลิ และ อนิเดยี 
(91%) และเม็กซโิก (93%) 

 
นอกจากนี ้49% ของพอ่แมใ่นสหราชอาณาจกัรทีต่อบแบบสอบถาม 

ไมท่ราบวา่โรงเรยีนของลกูใหค้วามรูเ้รือ่งสขุภาพปากทีด่บีอ่ยแคไ่หน 
ตามมาตดิๆดว้ยพอ่แมใ่นออสเตรเลยีและสหรัฐอเมรกิาที ่35% และ 32% ตามล าดับ 
ตรงกนัขา้มกบัประเทศทีเ่หลอื ไดแ้ก ่เยอรมน ี(19%), ซาอดุอีาระเบยี (12%), โปแลนด ์(10%), จนี 
อนิโดนเีซยี และ โมร็อกโก (9%), แอลจเีรยี (6%), อนิเดยี (5%), บราซลิ (3%) และเม็กซโิก (1%) 

 
ดร.แคทรนิ เคลล ์ประธาน FDI กลา่ววา่ “ผลส ารวจแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ไมใ่ชพ่อ่แมท่กุคนทีท่ราบวา่ลกูไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพชอ่งปากจากโรงเรยีน 
และเราตอ้งอดุชอ่งโหวน่ี ้เพราะโรคในชอ่งปากพบไดอ้ยา่งแพรห่ลายทั่วโลก 
และกระทบประชากรมากถงึ 3.58 พันลา้นคน หรอืครึง่หนึง่ของประชากรโลกทัง้หมด ยิง่ไปกวา่นัน้ เด็กๆ 
486 ลา้นคนยงัมฟัีนน ้านมผ ุซึง่อาจท าใหส้ญูเสยีฟันกอ่นวัยอนัควร รวมถงึมอีาการปวดฟัน นอนไมห่ลับ 
มปัีญหาในการกนิและปัญหาสขุภาพอืน่ๆตัง้แตย่งัเล็ก 
เราตอ้งสนับสนุนใหโ้รงเรยีนสอนเด็กๆเรือ่งการดแูลสขุภาพปากอยา่งถกูวธิ”ี 

 
ขา่วดกีค็อื พอ่แม ่71% จากทกุประเทศทีม่กีารส ารวจ 

เห็นดว้ยวา่โรงเรยีนควรสอนเด็กๆเรือ่งการดแูลสขุภาพชอ่งปากอยา่งถกูวธิ ีและ 51% 
ตระหนักวา่พอ่แมม่บีทบาทในการใหค้วามรูเ้รือ่งสขุภาพชอ่งปาก 

 
ดร.เอโดอารโ์ด คาวลัล ีหวัหนา้คณะท างานวันทันตสาธารณสขุโลก กลา่ววา่ 

“พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพชอ่งปากอยา่งถกูตอ้งเริม่ตัง้แตเ่ยาวว์ัย 
เราตอ้งการปลกูฝังใหเ้ด็กๆแปรงฟันวันละสองครัง้ดว้ยยาสฟัีนทีม่สีว่นผสมของฟลอูอไรด ์
รวมถงึสง่เสรมิใหเ้ด็กๆหลกีเลีย่งอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่นี ้าตาลสงู 
ตลอดจนเขา้รับการตรวจสขุภาพชอ่งปากเป็นประจ า 
เด็กๆทัว่โลกตอ้งขาดเรยีนรวมกนัหลายลา้นชัว่โมงในแตล่ะปีเพราะมปัีญหาสขุภาพชอ่งปาก 
ซึง่สง่ผลอยา่งรา้ยแรงตอ่ศกัยภาพของเด็กๆในโรงเรยีน 
พอ่แมแ่ละครตูอ้งรับบทบาทส าคญัในการสอนเรือ่งความส าคญัของการรักษาสขุภาพปากและฟัน 
ซึง่จะชว่ยรักษาสขุอนามยัและสขุภาพโดยรวมของเด็กๆซึง่เป็นอนาคตของเรา” 

https://www.multivu.com/players/uk/8512751-fdi-survey-uk-schools-last-in-oral-health/
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เพือ่สนองตอ่ผลส ารวจดังกลา่ว รวมถงึใหค้วามชว่ยเหลอืพอ่แมแ่ละคร ูทาง FDI ไดพ้ัฒนา 

“Mouth Heroes” สือ่การสอนในรปูแบบมลัตมิเีดยีส าหรับเด็กวัย 5-9 ขวบ 
เพือ่ใหเ้ด็กๆสนใจเรยีนรูค้วามส าคญัของสขุภาพชอ่งปากทีด่ ีโดยตัวการต์นูชือ่ “Toothie” 
จะปลกูฝังลักษณะนสิยัทีด่ตีอ่สขุภาพใหแ้กเ่ด็กๆในแบบทีส่นุกสนานและน่าตืน่เตน้ 
สือ่การสอนนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ครแูละสามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงเชงิบวก 
นอกจากนัน้ยงัมสีือ่ใหค้วามรูอ้กีมากมายบนเว็บไซตว์ันทันตสาธารณสขุโลก 
ซึง่จะชว่ยใหพ้อ่แมไ่ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิีจ่ะท าใหล้กูๆมสีขุภาพชอ่งปากทีด่ ี 

 
ขอ้มลูส าหรับสือ่มวลชน: www.worldoralhealthday.org/press 
 
เกีย่วกบัวนัทนัตสำธำรณสขุโลก 
 
วันทันตสาธารณสขุโลก (World Oral Health Day: WOHD) ซึง่ตรงกบัวันที ่20 

มนีาคมของทกุปี รเิริม่ขึน้โดย FDI 
เพือ่รณรงคใ์หท้ัว่โลกตระหนักถงึการป้องกนัและควบคมุโรคในชอ่งปาก สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.worldoralhealthday.org หรอืแฮชแท็ก #WOHD19 #SayAhh 

 
พันธมติรระดับโลกของวันทนัตสาธารณสขุโลกประกอบดว้ย Henry Schein, Philips Sonicare, 

Unilever สว่นผูส้นับสนุนวันทันตสาธารณสขุโลกประกอบดว้ย 3M, Planmeca, Wrigley 
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เกีย่วกบักำรส ำรวจ 
 
ขอ้มลูตวัเลขทีป่รากฏทัง้หมดมาจาก YouGov Plc. เวน้แตว่า่ระบวุา่มาจากทีอ่ืน่ 

โดยไดม้าจากการส ารวจผูใ้หญ ่16,477 คน  ซึง่ 4,367 คนในจ านวนนีม้ลีกูอาย ุ5-16 ปี 
การส ารวจโดยลงพืน้ทีจ่รงิจัดท าขึน้ระหวา่งวันที ่18 กมุภาพันธ ์ถงึวันที ่4 มนีาคม 
และมกีารส ารวจออนไลนด์ว้ย ขอ้มลูมกีารถว่งน ้าหนักและเป็นตัวแทนของผูใ้หญ ่(อาย ุ18 ปีขึน้ไป) 
ในประเทศออสเตรเลยี บราซลิ เยอรมน ีสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา เม็กซโิก และโปแลนด ์
นอกจากนี ้ขอ้มลูยงัมกีารถว่งน ้าหนักและเป็นตัวแทนของผูใ้หญ ่(อาย ุ18 ปีขึน้ไป) 
ในโลกออนไลนใ์นประเทศแอลจเีรยี จนี อนิเดยี อนิโดนเีซยี โมร็อกโก และซาอดุอีาระเบยี 
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