
Ensure the sponge tip does Not come into
contact with any surface prior to collection.
Do not eat, drink, smoke, chew gum or brush
your teeth 15 minutes before collecting your
sample.

Instructions for Sample Collection 

Collection Precautions:

In Your Kit: 
Cap with sponge tip, Stabilizing liquid, Kit ID, Tube

Procedure:

1.  Register this kit at www.
welaladna.com/register or in Application
“WELALA DNA”; your sample will Not be
processed unless it is registered.
Your “kit ID” is located on the side of the tube.
 
2.  Open package and remove collector without
touching sponge tip. Place sponge comfortably 
and rub along the lower gums (shown in picture)
in a back and forth motion. Gently rub the gums
15 times.
 
3.  Repeat rubbing motion on the opposite side
of the mouth along the lower gums for an
additional 15 times.
 
4.  Holding the tube upright to prevent the liquid
inside the tube from spilling. Unscrew the cap
from the tube without touching the sponge.
 
5.   Turn the cap upside down; insert the sponge
into the tube and close cap tightly.
 
6.   Invert the capped tube and shake 15 times.
 
7.   Simply place the capped tube into the plastic
bag provided and seal the bag.
 
8.   Place the sealed bag into the pre-paid
postage original box.
 
9.   Return your sample by mailing the postage
paid box via any Thailand Post Office. The box is
already pre-addressed and prepaid.

Warning and Precautions: 
• Wash with water if liquid comes in contact with
eyes or skin. Do Not ingest.
• See MSDS at www.welaladna.com/safety–data-
sheet.pdf
 

Contents: Contains 1 collection kit.
Storage -20 °C to 65 °C
Intended use: This product is designed for the
collection and stabilization of DNA from human 
oral samples.

 

ระวังไม่ใหป้ลายก้านฟองนํ�าสัมผัสกับพื�นผิวใดๆก่อนทําการเก็บ
ตัวอย่าง
กรุณางดรบัประทานอาหารและเครื�องดื�ม เคี�ยวหมากฝรั�งหรอืแปรง
ฟ�นก่อนเก็บตัวอย่าง 15 นาที

ลงทะเบียนหมายเลขชุดตรวจของคุณได้บนเว็บไซต์
www.welaladna.com หรอืแอพลิเคชั�น WELALADNA   หอ้ง
ปฏิบัติการจะไม่สามารถวิเคราะหตั์วอย่างจากชุดตรวจที�ไม่ได้รบัการ
ลงทะเบียน หมายเลขชุดตรวจของคุณอยู่ที�ข้างหลอดเก็บตัวอย่าง
นําชุดตรวจออกมา (เป�ดตามแนวที�ระบุไว้บนหอ่) โดยระวังไม่สัมผัส
กับปลายก้านฟองนํ�า แล้วใช้ปลายก้านฟองนํ�าถูไปมาบรเิวณเหงือก
ด้านล่าง 15 ครั�ง (ดังรูป)
ถูอีก 15 ครั�งเช่นเดิมที�บรเิวณเหงือกด้านตรงข้าม
ถือหลอดในแนวตั�งเพื�อป�องกันไม่ใหข้องเหลวภายในหลอดออกมา
แล้วหมุนเป�ดฝาเกลียวออกจากหลอด
นําด้านที�เป�นปลายก้านฟองนํ�าใส่เข้าไปในหลอดแล้วป�ดฝาใหส้นิท
ควํ�าหลอดที�ป�ดฝาแล้ว จากนั�นเขย่าหลอด 15 ครั�ง
นําหลอดที�ป�ดฝาแล้วใส่ในซองพลาสติกที�ได้จัดเตรยีมไว้ให ้ป�ดซอง
นําซองพลาสติกใส่ในกล่องไปรษณีย์ส่งกลับที�เขียนว่า DNA
Collection Kit ด้านใต้กล่องจะมีที�อยู่สาํหรบัส่งกลับมายังบรษัิท
ส่งกล่อง DNA Collection Kit ที�บรรจุหลอดเก็บตัวอย่างของคุณ
กลับมาใหเ้รา โดยสามารถส่งได้ที�ทําการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั�ว
ประเทศและไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ

ควรใช้ความระมัดระวังขณะเก็บตัวอย่างในช่องปาก
ล้างด้วยนํ�าสะอาดหากของเหลวในหลอดสัมผัสผิวหนังหรอืเข้าตา
หา้มรบัประทาน
อ่านข้อมูลความปลอดภัยเพิ�มเติมได้ที� www.
welaladna.com/safety–data–sheet.pdf

ขั�นตอนการเก็บตัวอย่าง
ข้อควรระวงั

อุปกรณ์ในชุดตรวจ: ก้านฟองนํ�าที�ติดอยู่กับฝาหลอด นํ�ายาคงสภาพ 
 Kit ID และหลอดเก็บตัวอย่าง

ขั�นตอนการเก็บตัวอย่าง:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

คําเตือนและข้อควรระวงั

ประกอบด้วย : อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 1 ชุด 
การเก็บรักษา : -20°C ถึง 65°C
วตัถุประสงค์การใช ้: ผลิตภัณฑ์นี�ใช้ในการเก็บและรกัษาสภาพ DNA ที�
ได้จากการเก็บตัวอย่างภายในช่องปากของมนุษย์

Providing the highest quality of
care for our patients

 
  
 
 
 
 
 
 
 

@dnacoding 
 
DNAcoding                        

 

    500+ 
เรื�องสุขภาพ

 

@welala.dna

www.welaladna.com 083 860 8875, 095 442 0793,



ความเสี�ยงสขุภาพจากป�จจยัทางพนัธุกรรม
จุดเด่นและศักยภาพที�ซอ่นอยูใ่นตัวเอง
สรา้งแผนการดแูลสขุภาพได้อยา่งตรงจุด
กําหนดโภชนาการ การใชช้วีติ และการออก
กําลังกายที�เหมาะกับรา่งกายอยา่งแท้จรงิ

 รายงานผลตรวจ อ่านเขา้ใจง่าย
คําแนะนําเฉพาะบุคคลตาม DNA โดยทีม
แพทยแ์ละนักวทิยาศาสตร์
ปรกึษาผลตรวจกับแพทยห์รอืผูเ้ชี�ยวชาญ
Update เพิ�มหวัขอ้ใหม่ๆ  ไมจ่าํกัด
Mobile Application ใชง้านง่าย เหมอืนมี
คณุหมอประจาํตัว

ขั�นตอนการตรวจแสนง่ายดาย

01–   Swab (เก็บตัวอยา่ง ถเูบาๆที�เหงือก)

02–   Register (ลงทะเบยีนชุดตรวจ)

03–   Get Result (รบัรายงานผลการวเิคราะห)์

สิ�งที�จะได้รบัจากการตรวจ

A, FOLATE, B12, C, D,  
OMEGA3, Zn, Mg 

แล็กโทส  คาเฟอีน
แอลกอฮอล์
ไขมนัอิ�มตัว  กลเูตน 

การต้านอนุมูลอิสระ

การล้างสารพษิตับ

ยนีอ้วน - ติดหวาน

Low-carb diet 
Low fat diet
Low-calorie diet
Cardio exercise
Strength training

โรคอัลไซเมอร ์
โรคพารกิ์นสนั
โรคเบาหวานชนดิที� 2 
โรคความดนัโลหติสงู
ภาวะไขมนัในเลือดสงู
จอประสาทตาเสื�อม
พาหะ101 โรคพนัธุกรรม  

วติามนิและแรธ่าตุ

ความไวต่ออาหารแต่ละชนดิ

สารต้านอนมูุลอิสระ

ภายในเซลล์

พฤติกรรมเสี�ยง
ในการเลือกบรโิภค

        
การลดนํ�าหนกัตาม DNA

 ความเสี�ยงในการเกิดโรค

พฤติกรรมเสพติด 
ความหนาของเสน้ผม
อาการเมารถเมาเรอื
ภาวะเกลียดเสยีง
ภาวะผมบางจากพนัธุกรรม 

กระ รอยยน่จุดด่างดาํ 

กระบวนการไกลเคชั�น
ความเสี�ยงการเกิดสวิ
การเกิดแผลเป�นคีลอยด์
การป�องกันเซลลไูลท์
ความไวต่อแสงแดด 

ประสทิธภิาพ VO2 Max
ศักยภาพดา้น Power/
Endurance
การฟ�� นตัวหลังจากการ

อนมูุลอิสระที�เกิดจาก

ความเสี�ยงบาดเจบ็จาก

ลักษณะทางพนัธุกรรมอื�นๆ

ผวิพรรณ

รอยแตกลาย

การออกกําลังกายที�เหมาะสม
กับตัวคณุ

ออกกําลังกาย

การออกกําลังกาย

การออกกําลังกาย 

หอ้ง Lab มาตรฐานสากล CAP และ CLIA ไดร้บัการ
ยอมรบัจากทั�วโลก
อุปกรณต์รวจนําเขา้จากแคนาดารบัรองโดย FDA
สหรฐัอเมรกิา
วเิคราะหผ์ลโดยทีมแพทยแ์ละผูเ้ชี�ยวชาญ
มงีานวจิยัทางวทิยาศาสตรพ์นัธุศาสตรแ์ละการแพทย์
รบัรอง
ตรวจยนีจาํนวนกวา่ 20,000 ยนี เพื�อความแมน่ยาํที�
มากกวา่การตรวจเพยีงไมกี่�ยนี
ปรกึษาผลตรวจกับคณุหมอ วางแผนดแูลสขุภาพและ  
 สง่เสรมิพฒันาการอยา่งตรงจุด

มาตรฐานของ WELALA DNA
1.

2.

3.
4.

5.

6.

ตรวจเพยีงครั�งเดียว 
นําผลไปใชไ้ด้ตลอดชวีติ

 


