‘รอยยิม้ ’ คือเครือ่ งประดับทีง่ ดงามทีส่ ดุ บนใบหน้า และยังเป็นสิง่ ทีส่ ามารถแสดงออกถึงความจริงใจได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนัน้ หนึง่ สิง่ ส�ำคัญ
ที่เราควรต้องให้ความส�ำคัญก่อนจะเผยรอยยิ้มที่มั่นใจ คือการมีสุขภาพฟันที่ดี และมีฟันที่เรียงตัวสวยงาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคน
ควรจะดูแลรักษาฟันให้ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้นการท�ำวีเนียร์จึงเป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมทีช่ ว่ ยให้เรายิม้ อย่างเปิดเผยได้มากขึน้
วี เ นี ย ร์ หรื อ เฟสซิ่ ง เป็ น หัตถการบูรณะฟัน
ทีท่ นั ตแพทย์เลือกใช้ เพือ่ ปรับเปลีย่ นสภาพฟันหน้าทีไ่ ม่ดี
เช่น ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ผิวเคลือบฟันไม่ดี สีของฟัน
ดูไม่สวย ให้มีการเรียงตัวที่สวยงามยิ่งขึ้น ฟันขาว
สวยงาม ส่งผลให้มคี วามมัน่ ใจในการยิม้ มากขึน้ และ
ไม่รู้สึกเขินอายเวลาออกสังคม ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการท�ำ
วีเนียร์น้นั มี 2 ชนิด คือ เรซินคอมโพสิต และเซรามิก
วีเนียร์ โดยวัสดุทงั้ 2 ชนิด ให้ความสวยงาม และราคา
ต่างกัน เซรามิกวีเนียร์จะมีความสวยงามที่มากกว่า
ไม่เปลี่ยนสี และทนทาน อยู่ได้ยาวนานมากกว่า 10 ปี
โดยการที่จะดูแลรักษาให้เซรามิกวีเนียร์อยู่ได้
ยาวนานต่อเนือ่ ง หลังจากทีท่ ำ� ไปแล้ว ควรแปรงฟันให้ดี
ใช้ไหมขัดฟันทุ ก วั น เพื่ อ ป้ อ งกั น ฟั น ไม่ ใ ห้ ผุ ไม่ กั ด
ของแข็งหรืออาหารที่แข็ง ไม่กัดเล็บ หรือกัดงัดของ
ไม่สูบบุหรี่ เพราะจะท�ำให้เหงือกร่นได้ เลี่ยงอาหาร
มีสี เช่น ไวน์แดง กาแฟเข้มข้น ชา เพราะอาจท�ำให้
ขอบวีเนียร์หรือฟันธรรมชาติติดสีได้ และหากเป็นคน

นอนกั ด ฟั น ควรแจ้ ง ทั น ตแพทย์ ใ ห้ ท ราบ เพื่ อ ท� ำ
เครื่องมือกันกัดฟันในขณะนอนหลับ นอกจากนี้ควร
หมั่นพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจการสบฟัน
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

เซรามิ ก วี เ นี ย ร์ ถื อ เป็ น นวั ต กรรมทั น ตกรรมที่
ช่วยให้ทกุ คนมีรอยยิม้ ทีส่ วยงามยิง่ ขึน้ และยิม้ ได้อย่าง
มั่นใจ ท�ำให้การยิ้มทุกครั้งแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้
อย่างเปิดเผยมากขึ้น

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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HiSoParty Promotion

Make your smile

The masterpiece of art

ด้วยหน้าที่การงานที่อยู่ในแวดวงของความ
สวยงาม ท�ำให้ คุณอ้อม – ปุณณภา เตชะโรจน์กลุ
ประธานกรรมการบริษทั ฝ่ายขาย และการตลาด
บริษัท สลิม คอนเซ็ปต์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ใส่ใจ และให้ความส�ำคัญในการดูแลตัวเองเป็น
อย่างมาก รวมถึงสุขภาพช่องปากที่ดูแลเป็น
พิเศษเสมอ
“อ้ อ มเป็ น คนที่ ดู แ ลใส่ ใ จเรื่ อ งของสุ ข ภาพฟั น
มาตัง้ แต่เด็กค่ะ เพราะรูส้ กึ ว่าฟันผุจะท�ำให้ไม่สวย ท�ำให้
อ้อมเป็นเด็กทีไ่ ม่ชอบทานลูกอม คือจะไม่ทำ� อะไรทีเ่ ป็น
ผลเสียต่อฟันเลยค่ะ
“ยิ่งเราท�ำงานอยู่ในวงการความสวยความงาม
ความสมบูรณ์แบบทุกอย่างรวมถึงสุขภาพของช่องปาก
เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ถึงแม้วา่ เราจะมีใบหน้าทีส่ วย แต่ถา้
สุขภาพฟันของเราไม่ดมี นั จะส่งผลทีไ่ ม่ดถี งึ กันได้ หรือ
ยิม้ แล้วไม่พอดีกท็ ำ� ให้เราสวยน้อยลง อ้อมคิดว่าถ้าเรา
ใส่ใจสิง่ เล็กๆ น้อยๆ ตรงจุดนี้ ก็สามารถปรับให้หน้าเรา
สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้ ได้
“โดยรวมแล้วสุขภาพฟันของอ้อมไม่ได้มีปัญหา
อะไร เพี ย งแต่ อ ้ อ มรู ้ สึ ก ไม่ ช อบฟั น ล่ า งของตั ว เอง
เพราะรู้สึกว่ามันห่าง ท�ำให้เราไม่มั่นใจที่จะยิ้มแบบ
เต็ ม ที่ จึ ง ตั ด สิ น ใจไปปรึ ก ษากั บ คุ ณ หมอที่ ค ลิ นิ ก
Art Dental เพราะรับรู้มาว่าที่นี่คุณหมอมีชื่อเสียง
เรื่องการท�ำวีเนียร์ ซึ่งก่อนจะไปท�ำมีโอกาสได้ศึกษา
ได้อา่ นเจอจากทีโ่ น่นทีน่ บี่ อกว่าท�ำแล้วหน้าจะดูหลอก
จะดูไม่ธรรมชาติ ซึง่ ท�ำให้เราแอบเป็นกังวลอยูเ่ หมือนกัน
แต่พอได้คุยกับคุณหมอแล้ว คุณหมอบอกว่าไม่ต้อง
เป็นกังวลเลย การใช้งานของฟันทุกอย่างจะเป็นปกติ
จะไม่มกี ารเสียวฟันแน่นอน ทีส่ ำ� คัญจะดูเป็นธรรมชาติ
เพราะคุณหมอปรับสีให้เข้ากับฟันเดิมของเรา จึงตัดสิน
ใจท�ำฟันล่างทีเ่ รารูส้ กึ ห่างทัง้ หมด ซึง่ พอเห็นผลหลังท�ำ
ประทับใจมาก คือเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการได้เป็น
อย่างดี ไม่มปี ญ
ั หาอะไรเลย ท�ำให้เวลาเรายิม้ สไมล์ไลน์
เราสวยขึน้ ผลลัพธ์ทไี่ ด้เกินความคาดหมายจริงๆ

คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล

ประธานกรรมการบริษัทฝ่ายขาย และการตลาด
บริษัท สลิม คอนเซ็ปต์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

“สิง่ ทีป่ ระทับใจในคลินกิ Art Dental นอกเหนือจาก
ฝี มื อ ของคุ ณ หมอแล้ ว หนึ่ ง คื อ ความตรงต่ อ เวลา
อย่ า งที่ ส องสิ่ ง ส� ำ คั ญ อี ก เรื่ อ งคื อ ความสะอาด ที่ นี่
สะอาดมาก คื อ ใส่ ใ จทุ ก รายละเอี ย ด เดิ น เข้ า ไป
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ได้บรรยากาศของความอบอุน่ มีมมุ รับแขก มีมมุ ให้ได้
นัง่ รอแบบเป็นส่วนตัว ซึง่ ความจริงแล้วมุมนีแ้ ทบไม่คอ่ ย
ได้ใช้เลย เพราะไปถึงก็ได้พบคุณหมอตามเวลานัด
ทันที ไม่เคยต้องรอเลยค่ะ”

