่ งประดับที่งดงามที่สุดบนใบหน้า และยังเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงความจริงใจ
‘รอยยิม
้ ’ คือเครือ
ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งส�ำคัญที่เราควรต้องให้ความส�ำคัญก่อนจะเผยรอยยิ้มที่มั่นใจ
คือการมีสุขภาพฟันที่ดี และมีฟน
ั ที่เรียงตัวสวยงาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรจะดูแลรักษาฟันให้
่ ว่ ยให้เรายิม
้
้ การท�ำวีเนียร์จง
ดูดอ
ี ยูเ่ สมอ ดังนัน
ึ เป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมทีช
้ อย่างเปิดเผยได้มากขึน

วี เ นี ย ร์ หรื อ เฟสซิ่ ง เป็ น หั ต ถการบู ร ณะฟั น ที่
ทันตแพทย์เลือกใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพฟันหน้าที่
ไม่ดี เช่น ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ผิวเคลือบฟันไม่ดี
สีของฟันดูไม่สวย ให้มีการเรียงตัวที่สวยงามยิ่งขึ้น
ฟั น ขาวสวยงาม ส่ ง ผลให้ มี ค วามมั่ น ใจในการยิ้ ม
มากขึ้น และไม่รู้สึกเขินอายเวลาออกสังคม ซึ่งวัสดุที่
ใช้ในการท�ำวีเนียร์นั้นมี 2 ชนิด คือ เรซินคอมโพสิต
และเซรามิ ก วี เ นี ย ร์ โดยวั ส ดุ ทั้ ง 2 ชนิ ด ให้ ค วาม
สวยงาม และราคาต่างกัน เซรามิกวีเนียร์จะมีความ

สวยงามที่มากกว่า ไม่เปลี่ยนสี และทนทาน อยู่ได้
ยาวนานมากกว่า 10 ปี
โดยการที่จ ะดู แ ลรัก ษาให้ เ ซรามิก วีเ นีย ร์ อ ยู ่ ไ ด้
ยาวนานต่อเนือ่ ง หลังจากทีท่ ำ� ไปแล้ว ควรแปรงฟันให้ดี
ใช้ ไ หมขัด ฟั น ทุก วัน เพื่อ ป้ อ งกัน ฟั น ไม่ ใ ห้ ผุ ไม่ กัด
ของแข็งหรืออาหารที่แข็ง ไม่กัดเล็บ หรือกัดงัดของ
ไม่สูบบุหรี่ เพราะจะท�ำให้เหงือกร่นได้ เลี่ยงอาหารมีสี
เช่น ไวน์แดง กาแฟเข้มข้น ชา เพราะอาจท�ำให้ขอบ
วีเนียร์หรือฟันธรรมชาติตดิ สีได้ และหากเป็นคนนอนกัดฟัน

ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ เพือ่ ท�ำเครือ่ งมือกันกัดฟัน
ในขณะนอนหลับ นอกจากนี้ควรหมั่นพบทันตแพทย์
ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจการสบฟัน ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้
เซรามิกวีเนียร์ ถือเป็นนวัตกรรมทันตกรรมที่ช่วย
ให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามยิ่งขึ้น และยิ้มได้อย่าง
มัน่ ใจ ท�ำให้การยิม้ ทุกครัง้ แสดงปฏิสมั พันธ์ทดี่ ไี ด้อย่าง
เปิดเผยมากขึ้น

Art Dental Studio เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร Wave Place ชั้น G ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2655-0919, 092-416-5456, 061-519-6463 Art Dental Studios Clinic
artdentalstudios
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Make your smile

The masterpiece of art

คุณกาญจน์ชนิตา กลศาสตร์เสนี
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘รอยยิ้ม’ คือเครื่องประดับที่
งดงามทีส่ ดุ บนใบหน้า จึงไม่นา่ แปลกใจทีใ่ ครหลาย
คนต่างให้ความส�ำคัญในการที่จะมีซึ่งรอยยิ้มที่
สมบูรณแบบ รวมถึงสุภาพสตรีทา่ นนี้ ทีไ่ ม่วา่ ใคร
ต่างได้รบั รอยยิม้ ทีส่ ดใสจากเธอเสมอ กับ ‘คุณแอ๊นท์
- กาญจน์ชนิตา กลศาสตร์เสนี’ สาวสังคมร่างเล็ก
ทีเ่ ราต่างก็คนุ้ หน้าเธอกันเป็นอย่างดี
“ส่วนตัวเป็นคนให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปากมากค่ะ อะไรทีเ่ กีย่ วกับฟันหรือสุขภาพช่องปาก
เราจะพิถีพิถัน และพิจารณาเป็นพิเศษเสมอ เพราะมี
ความคิดว่าถ้าฟันเราผุการเคี้ยวอาหารเราก็ไม่ปกติ
การทานอาหารของเราคงไม่อร่อย (ยิม้ )
“อีกอย่างเราโชคดีที่ตั้งแต่เด็กคุณแม่พาไปพบกับ
คุณหมอฟันเป็นประจ�ำทุกๆ 6 เดือนอยูแ่ ล้ว ท�ำให้เรา
โตมาแบบการพบหมอฟันเป็นเรือ่ งปกติ มีอะไรก็ปรึกษา
คุณหมอฟันมาตลอดค่ะ ปัญหาทีต่ วั เองมีมาจากการที่
เป็นคนชอบทานอาหารรสเปรีย้ ว เพราะฉะนัน้ ฟันจะสึก
เยอะกว่าปกติ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ใกล้ชิด
หมอฟันเป็นพิเศษ
“จนมามี โ อกาสได้ ม าพบกั บ คุ ณ หมอที่ ค ลิ นิ ก
Art Dental ก็ รั ก ษาที่ นี่ ม าตลอด ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเลย
หลายปีแล้ว คือเราให้คุณหมอดูแลทุกอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นการอุดฟัน ขูดหินปูน และปรึกษากับคุณหมอ
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก อย่างเรื่องของการ
นอนกัดฟัน คุณหมอจะให้คำ� ปรึกษาทีด่ มี ากค่ะ จนตอนนี้
มาให้คณ
ุ หมอดูแลกันทัง้ ครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ และ
สามี เพราะเราไว้ใจคุณหมอทีน่ มี่ าก ทุกๆ ท่านให้การ
รักษาและให้คำ� ปรึกษาทีด่ ี และคุณหมอไม่พาณิชย์เลย
คุณหมอจะให้เรารักษาในกรณีทจ่ี ำ� เป็นจริงๆ ท�ำให้เรา
และครอบครัวประทับใจมากค่ะ
“นอกจากที่ Art Dental จะมีคุณหมอที่มีความ
สามารถแล้ว ในส่วนของคลินกิ ก็เป็นอะไรทีเ่ ราชอบมาก
เพราะดูเป็นส่วนตัว สะอาด และเดินทางสะดวกมากๆ ค่ะ”
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