
นวัตกรรมแห�งความหวังของชีว�ต 
สเต็มเซลล�…

*กลุ�มโรคจากความเสื่อมข�างต�น เป�นงานว�จัยที่ตีพ�มพ�ในวารสารว�ชาการระดับนานาชาติ

ประโยชน�ของ 
สเต็มเซลล� 

แหล�งเซลล�
ต�นกำเนิด

เลือดสายสะดือ
(Cord Blood HSCs)

เนื้อเยื่อสายสะดือ
(Cord Tissue MSCs)

เนื้อเยื่อหุ�มรก
(Amniotic Membrane MSCs)

เนื้อเยื่อไขมัน 
(Adipose MSCs)

กลุ�มโรคที่เกิดจากความเสื่อม เช�น 
•  โรคอัลไซเมอร� 
•  โรคกล�ามเนื้ออ�อนแรง 
•  โรคเบาหวาน 
•  โรคแพ�ภูมิตัวเอง 
•  โรคเสื่อมสมรรถภาพ 
•  โรคกระดูกและข�อ 
•  เสร�มความงาม ลดร��วรอย
เป�นต�น 

กลุ�มโรคที่เกิดจากความเสื่อม
ของระบบประสาท เช�น 
•  โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 
•  โรคพาร�กินสัน 
•  โรคออทิสติก เป�นต�น 
กลุ�มโรคที่เกิดจากความเสื่อม เช�น 
•  โรครูมาตอยด� 
•  โรคสะเก็ดเง�น 
•  โรคอัลไซเมอร� 
•  โรคเบาหวาน เป�นต�น 
 

กลุ�มโรคที่เกิดจากความเสื่อม เช�น 
•  โรคแพ�ภูมิตัวเอง 
•  โรคกระดูกและข�อ 
•  เสร�มความงาม ลดร��วรอย 
เป�นต�น 
 

ใช�รักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเลือด
และอื่นๆได�มากกว�า 85 โรค โดยแบ�งเป�นกลุ�ม : 
•  กลุ�มโรคมะเร็งเม็ดเลือดทุกชนิด 
•  กลุ�มโรคไขกระดูกผิดปกติ 
•  โรคภูมิคุ�มกันบกพร�อง 
•  โรคจากความผิดปกติของการสร�างเม็ดเลือดแดง 
•  โรคจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหาร 
เช�น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจาง 
โรคธาลัสซิเมีย เป�นต�น 
 

“สเต็มเซลล�” เป�นเซลล�ต�นกำเนิดอันทรงคุณค�าที่มีความมหัศจรรย� สามารถแบ�งตัวและเปลี่ยนไปเป�นเซลล�ในอวัยวะต�าง ๆ ของร�างกาย
จากการว�จัยและความก�าวหน�าทางการแพทย�ในป�จจ�บันทำให�ค�นพบว�าสเต็มเซลล�สามารถรักษาโรคหลายกลุ�มมากกว�า 85 โรค
รวมถึงการฟ��นฟ�ความเสื่อมของร�างกายต�อตนเองและทุกคนในครอบครัว เมื่ออายุมากข�้นอีกด�วย 

““เพราะว�าเราสามารถเก็บสเต็มเซลล� ได�เพ�ยงแค�ครั้งเดียว
ในชีว�ตของเขา ถ�าวันนึงเขาจำเป�นต�องใช�ข�้นมา เราก็จะได� ไม�เสียใจ

ที่วันนี้เราเลือกที่จะเก็บสเต็มเซลล� ไว�ให�เขา”
คุณชาคร�ต แย�มนาม และครอบครัว

CB-HSCs สเต็มเซลล�จากเลือดสายสะดือ 

CT-MSCs สเต็มเซลล�จากเนื้อเยื่อสายสะดือ

AM-MSCs สเต็มเซลล�จากเยื่อหุ�มรก

VivaCELL (ADSC) สเต็มเซลล�จากเนื้อเยื่อไขมัน 

VivaGRAFT การดูดไขมันร�างกายเพ�่อนำมาจัดเก็บ
เพ�่อรอใช�

PBSC สเต็มเซลล�จากกระแสเลือด

Natural Killer Cells บร�การฉีดเพ�่อรักษากลุ�มโรค
มะเร็งต�าง ๆ

ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญ
เพ�่อรับข�อมูลเพ��มเติม
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การเก็บ 1 ครั้ง 
เก็บเซลล�ประเภทไหนได�บ�าง

 แม� พ�อตา/ปู�

 ลูก

 ยาย/ย�า  น�า/อา  น�า/อา



โอกาสในการค�นพบสเต็มเซลล�
ที่เนื้อเยื่อเข�ากันได�กับผู�บร�จาคทั่วไป

1 ใน 50,000-100,000
โอกาสของพ�่น�อง ท�องเดียวกัน 1 ใน 4

 
เลือกสิ�งที่ดีที่สุดให�กับครอบครัว เก็บสเต็มเซลล�กับไครโอว�วา 

การวางแผนที่คุ�มค�า และมั่นใจเพ�่อคุณภาพชีว�ต
ของทุกคนในครอบครัว

“ไครโอว�วา” ผู�นำนวัตกรรมสเต็มเซลล�มาตรฐานระดับสากล
อยู�เคียงข�างคุณภาพชีว�ตของทุกคนในครอบครัว

Your Life is Your Choice
คุณภาพชีว�ต ที่คุณเลือกเองได�

เพราะโอกาสสำคัญมีเพ�ยงครั้งเดียว 
+66(0)94 449 9445

info@cryoviva.com

Cryoviva Thailand

www.cryoviva.com

Cryoviva Thailand

@cryoviva

ปร�กษาผู�เชี่ยวชาญเร�่องการเก็บสเต็มเซลล�ฟร�!

ไครโอว�วา (ประเทศไทย)
ก�อตั้งโดยความร�วมมือของบร�ษัทชั้นนำระดับโลก

INVESTORS

มีองค�กรและเคร�อข�ายสมาชิกในมาตรฐาน AABB
สนับสนุนจากทั่วโลกกว�า 20 ประเทศ 

CRYOVIVA’S WORLDWIDE NETWORK

AsiaNorth America EuropeAfirica

AWARDS 
การันตีคุณภาพตลอดการดำเนินงานมากกว�า 

12 ป� ด�วยรางวัลระดับสากล

การรับรองคุณภาพมาตรฐานเฉพาะทาง
AABB (American Association of Blood Banks) (Longest in Thailand - 
Continually Sustained) (2010-2020) การรับรองมาตรฐานเฉพาะทาง
ในระดับสากลเกี่ยวกับสเต็มเซลล� ทั้งในด�านการจัดเก็บจนถึงการเพาะเลี้ยงเซลล� 

การข�้นทะเบียนกับองค�การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมร�กา
องค�การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมร�กา (United States Food and Drug 
Administration หร�อ US FDA) ซึ่งเป�นที่ยอมรับและเชื่อถือจากหลายประเทศทั่วโลก 
เพ�่อสร�างความเชื่อมั่นให�กับครอบครัวของไครโอว�วา 

US FDA

ความร�วมมือจัดตั้งห�องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ�เซลล�และยีนบำบัด 
TCELS ศูนย�ความเป�นเลิศด�านชีวว�ทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) เพ�่อให�ผู�ใช�มั่นใจ
ว�าสเต็มเซลล�ที่ได� จะเป�นสเต็มเซลล�ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล

ผู�นำด�านธุรกิจและนวัตกรรมสเต็มเซลล�
Frost & Sullivan: Company of the Year 2015-2017
บร�ษัทสเต็มเซลล�ยอดเยี่ยมแห�งประเทศไทยหลายป�ติดต�อกัน

การรับรองทางด�านการบร�หารงาน
The Bizz Awards 2019 (by World Confederation of Business) ประเภท 
“Inspiration Company” เพ�่อส�งเสร�มการพัฒนาและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิก

มาตรฐานการระบุผลิตภัณฑ�สำหรับรักษาด�วยเซลล�จากมนุษย�และ
การปลูกถ�ายเลือด
International Society of Blood Transfusion 

การรับรองคุณภาพของความเป�นผู�นำด�านนวัตกรรมในระดับประเทศ
BOI Support (Thailand Board of Investment)
การส�งเสร�มด�านการลงทุน

การรับรองคุณภาพในการบร�หาร
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพ�่อรับรองระบบบร�หารงานคุณภาพ

การรับรองทางด�านจร�ยธรรมในการดำเนินงาน
European Society for Quality "Quality Choice Prize 2019" จากประเทศ
เยอรมนี สำหรับองค�กรที่มีการพัฒนาอย�างมีคุณภาพ ดำเนินงานอย�างมีจร�ยธรรม
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-


