
ปิดถุงซิบลอ็ก 

หลอดใส่ฟันในนม

สดจืดแช่เย็น ไม่แช่

แขง็ฟัน 

 

ถุงเจลแช่แขง็ 

 

 

วิธีการจดัเกบ็และการจดัส่งฟันนํ้ านมและฟันคุด 
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ชุดจดัเก็บฟนัประกอบไปดว้ย 
 

 1 กล่องบรรจุภณัฑ ์
 

2 หลอดจดัเกบ็แบบปราศจากเช้ือโรค (อยา่เปิดหลอดจนกวา่จะใชเ้กบ็ฟัน) 
 

 1 กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิ  2 ถุงเจล (Gel pack)  
 

 รายละเอียดวิธีการจดัเกบ็ 
 

1 ถุงซิบลอ็ก 

ท่านควรศึกษาวธีิการจดัเกบ็อย่างละเอยีด 

การเตรียมการ 

• เก็บชุดจดัเก็บฟันไวใ้นสถานท่ีสะอาดและหาง่ายเม่ือตอ้งการใช ้

• แช่แขง็เจลแพค็ (Gel Pack) ในตูเ้ยน็ช่องแช่แขง็และแช่นมจืดท่ีปราศจากเช้ือโรค (UHT) ในตูเ้ยน็ 4°C 

• ก่อนถอนฟันใหข้ดูส่ิงสกปรกจากตวัฟันและทาํความสะอาดฟันดว้ย 70% แอลกอฮอล ์

• ลกัษณะของฟันนํ้ านมท่ีหลุดออกเองหรือถูกถอนตอ้งเป็นฟันท่ีมีช่องเปิดท่ีปลายรากฟัน 

* หากปลายรากฟันไม่เปิด หรือรากฟันไม่ละลาย ใหท้นัตแพทยก์รอฟันระหวา่งตวัฟัน และรากฟัน โดยกรอใหเ้กือบขาดจากกนั 

• ลกัษณะฟันกราม และ/หรือฟันคุดท่ีถูกถอน ควรจะมีลกัษณะตวัฟันอยูค่รบ ในกรณีตดัแบ่งฟันใหต้ดัแบ่งตรงรอยต่อของตวัฟันและรากฟัน 

โดยกรอใหเ้กือบขาดจากกนั จะตอ้งใส่ทั้งตวัฟันและรากฟันลงไปในหลอดเดียวกนัต่อ 1 ซ่ี กรณีจดัเก็บฟันหลายซ่ีในบุคคลเดียวกนั ตอ้ง

แยกฟันแต่ละซ่ีในหลอดแยกกนั 

• นาํฟันท่ีหลุดออกเองหรือถูกถอนใส่ลงไปในหลอดสาํหรับจดัเก็บทนัที (ไม่เปิดหลอดจนกวา่จะใช)้ เทนมจืดท่ีปราศจากเช้ือโรคลงไปจน

เกือบเต็มหลอด ปิดฝาให้สนิท (โดยใช ้70% แอลกอฮอล ์เช็ดปากกล่องนมและกรรไกรหรือมีดท่ีใชต้ดัให้สะอาด) วางหลอดจดัเก็บฟันใน

ตูเ้ยน็ 4๐C (หา้มแช่ฟันในช่องแขง็โดยเด็ดขาด) 

• กรณีท่ีไม่มีหลอดจัดเก็บฟัน ให้นํากล่องนมจืด UHT ขนาดเล็ก มาใชเ้ป็นภาชนะบรรจุแทน  โดยดึงท่ีพบัมุมกล่องออกมา และใช้ 70% 

แอลกอฮอล ์เช็ดบริเวณมุมกล่องนม และกรรไกรท่ีเช็ดดว้ย 70% แอลกอฮอลต์ดั  เทนมออกจากกล่องในปริมาณเล็กนอ้ย ใส่ฟันลงไป แลว้

ปิดพบัมุมกล่องนม พร้อมติดเทป เพ่ือให้ปิดสนิท  จัดเก็บในตู ้เย็น 4๐C  หรือกล่องท่ีมีเจลแพ็คแช่แข็ง เพ่ือดําเนินการจัดส่งต่อมาท่ี

หอ้งปฏิบติัการ 

• ทาํการกรอกรายละเอียดขอ้มูลในใบนาํส่งใหค้รบถว้น 

โทรแจง้ บริษทั ไบโอ เอม็เอสซี จาํกดั หมายเลข 092 192 7555 เพ่ือมารับฟัน หรือส่งโดย EMS หรือ FedEx มายงัหอ้งปฏิบติัการโดยตรง ตามท่ี

อยูด่า้นบน 

การบรรจุและการจดัส่ง  

• วางหลอดจดัเก็บฟันในถุงซิบลอ็ก ท่ีมีเจลแพค็แช่แขง็ไล่อากาศออกใหม้ากท่ีสุด ปิดปากถุงซิบลอ็ก 

• นาํถุงท่ีบรรจุเรียบร้อยแลว้ใส่ลงในกล่องโฟม  

• วางเอกสารทั้ งหมดลงบนด้านบนของกล่องโฟม

และปิดดว้ยฝากล่องโฟม  

• ตรวจเช็คใหเ้รียบร้อย นาํใส่ในกล่องบรรจุภณัฑปิ์ด

กล่องให้สนิทพร้อมจดัส่ง หรือโทรแจง้ บริษทั ไบ

โอเอม็เอสซี จาํกดั ส่งคนมารับโดยตรง  
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เอกสารประกอบการจดัเกบ็ฟันนํา้นม ฟันกรามซ่ีที ่3 และฟันคุด เพ่ือการจดัเกบ็ Stem Cells 
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CODE NUMBER___________________                                             

ช่ือ..................................นามสกลุ............................................เลขประจาํตวัประชาชน......................................... 

เพศ □ ชาย □ หญิง        อาย.ุ..........ปี...........เดือน       วนั/เดือน/ปี เกิด................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล บิดา.....................................................................เลขประจาํตวัประชาชน......................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา.................................................................เลขประจาํตวัประชาชน......................................... 

ช่ือ-นามสกุลผูป้กครอง............................................................เลขประจาํตวัประชาชน......................................... 

ฟันของท่านหลุดวนัท่ี........................เวลา.....................หรือถูกถอนออกวนัท่ี.........................เวลา......................  

ท่านได้เกบ็ฟันที่หลุดหรือถอนออกทันที ใส่ในนมสดจืดที่ปราศจากเช้ือโรคในหลอดพลาสตกิที่จดัให้ไว้ 

และเกบ็ในตู้เยน็ 4๐C                           _______ ใช่    _______ ไม่ใช่ 

กรุณาอย่านําส่งฟันที่หลุดแล้วมากกว่า 24 ช่ัวโมง หรือจดัเกบ็ไม่ถูกต้องตามวธีิการที่ให้ไว้เพราะจะทําให้ไม่สามารถแยก 

Stem Cells ได้      

โปรดระบุตาํแหน่งของฟันที่จัดส่งห้องปฏิบัตกิาร โดยกาเคร่ืองหมาย √ ตรงตามซ่ีของฟัน 

Tooth Identification Chart   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                   ฟันนํ้านม                                                                ฟันคุดหรือฟันกรามซ่ีท่ีสาม 

 

โทรแจง้ บริษทั ไบโอ เอม็เอสซี จาํกดั โทร 02-981-7990 / 092-192-7555 

ผูส่้ง โรงพยาบาล/คลินิก.............................................................................................................................................  

ช่ือผูส่้ง.........................................................วนัท่ีส่ง...................................................เวลา........................................ 

ช่ือผูรั้บ.....................................................ถึงหอ้งแลป็วนัท่ี.........................................เวลา........................................         
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รายละเอยีดข้อมูลของผู้รับบริการ (ผูป้กครอง) 

ช่ือ/-นามสกุล................................................................................................................................................ 

อาย.ุ............ปี เกิดวนัท่ี......................................เลขประจาํตวัประชาชน...................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี................................ซอย.........................................หมู่บา้น...................................................... 

ถนน...........................................แขวง/ตาํบล...................................เขต/อาํเภอ............................................ 

จงัหวดั..................................................................รหัสไปรษณีย.์.................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น) ....................................ท่ีทาํงาน................................มือถือ.................................. 

FAX : .......................................................   E-mail....................................................................................... 

 

รายละเอยีดของบุคคลทีม่ีผู้รับบริการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม (เจา้ของ MSC) 

ช่ือ/นามสกุล.................................................................................................................................................. 

อาย.ุ............ปี เกิดวนัท่ี......................................เลขประจาํตวัประชาชน...................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี................................ซอย...........................................หมู่บา้น.................................................... 

ถนน.........................................แขวง/ตาํบล...................................เขต/อาํเภอ.............................................. 

จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย .์.................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น) ....................................ท่ีทาํงาน...................................มือถือ............................... 

FAX: .......................................................   E-mail........................................................................................ 

เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บบริการเป็น.......................................................................................................................... 
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