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วิชำปรับพื้นฐำน 
 
AA500 พื้นฐำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์      3 (3-0-12) 
  Fundamental of Medical Sciences 
  ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์อันได้แก่ ชีววิทยำและชีวเคมีพื้นฐำน กำยวิภำคและ
สรีรวิทยำ รวมทั้งค ำศัพท์ทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็น 
   
วิชำบังคับ 
AA501 เซลล์วิทยำของควำมชรำ        3 (3-0-12) 
  Cell Biology of Aging 
  ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเซลล์วิทยำ กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมและนอกพันธุกรรม กำรถอดรหัสจำก 
ดีเอ็นเอ สู ่อำร์เอนเอ และสู่โปรตีน กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของโปรตีน ผนังของเซลล์และกำรขนส่งผ่ำนเซลล์ 
สัญญำณผ่ำนเซลล์ อวัยวะภำยในเซลล์และหน้ำที่ กำรตำยของเซลล์ กำรหดสั้นของเทโลเมียร์และเซลล์ชรำ 
กำรกลำยพันธุ์ของเซลล์ ชีววิทยำของเซลล์มะเร็ง ชีววิทยำของเซลล์ต้นก ำเนิด และภูมิคุ้มกันวิทยำ 
   
AA502 กำรด ำเนินชีวิตเพื่อสุขภำพสมบูรณ ์      3 (3-0-12) 
  Life Style for Optimal Health  
  ศำสตร์แห่งกำรด ำเนินชีวิตที่ถกูสุขภำพ อันประกอบด้วยกำรเลือกทำนอำหำรอย่ำงถูกวิธี กำรดื่ม
น้ ำอย่ำงถูกหลัก กำรหำยใจ กำรออกก ำลัง กำรลดสำรพิษ และกำรพักผ่อนและลดควำมเครียด อำหำร
สุขภำพ อำหำรที่มีสำรพิษ และกำรล้ำงพิษ ภำวะภูมิแพ้ต่ออำหำรและกำรเกิดภำวะล ำไส้รั่ว กลไกกำร
ก ำจัดสำรพิษตำมธรรมชำติของร่ำงกำย กำรสวนล้ำงล ำไส้ พิษของโลหะหนัก คีเลชั่นบ ำบัด สำรพิษใน
ธรรมชำติอันได้แก่ คลื่นเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ มลภำวะจำกอำกำศ น้ ำดื่ม ที่อยู่อำศัย และสำร
กัมมันตภำพรังส ีภำวะเป็นพิษจำกยำ ปรัชญำของกำรออกก ำลัง กำรเล่นกีฬำและกำรบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ 
กำรออกก ำลังในผู้ป่วย อำหำรเสริมกับกำรออกก ำลัง และกำรลดควำมเครียด 
   
AA503 ชีวเคมดี้ำนโภชนวิทยำ       3 (3-0-12) 
  Nutritional Biochemistry 
  ชีวเคมีพื้นฐำนของสำรอำหำร ได้แก่ เมตำบอลิสมของคำร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน  
เมตำบอลิสมของไขมัน วิตำมินและเกลือแร่ กำรย่อยและดูดซึมอำหำร บทบำทของสำรอำหำรต่อกำรเกิด
ควำมชรำ กำรจ ำกัดอำหำรเพื่อชะลอวัย โรคอ้วน อำหำรลดน้ ำหนัก ไฟโตนูเตรียนท์  
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AA504 สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงกำรแพทย ์      3 (3-0-12) 
  Statistics for Medical Research  
  วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรแพทย์  
ควำมน่ำจะเป็นและกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  กำรประมำณค่ำ และกำรทดสอบ
สมมติฐำนโดยวิธีกำรทำงสถิติ ทั้งแบบใช้พำรำมิเตอร์ และแบบไม่ใช้พำรำมิเตอร์ ได้แก่  Z-test, t-test, F-
test, Chi-square test, Wilcoxon test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis และ  Friedman tests 
รวมทั้งกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ กำรวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำยและเชิงพหุ   
   
วิชำบังคับส ำหรับกลุ่มวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ 
 
AA505 สรีรวิทยำของฮอร์โมนและกำรให้ฮอร์โมนเสริม    3 (3-0-12) 
  Hormone physiology and replacement 
  ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนต่อมไร้ท่อ อันได้แก่ ฮอร์โมนจำกต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจำกต่อมหมวกไต  
ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตำแกลนดิน ฮอร์โมนเพศชำยและเพศหญิง เมลำโตนิน โรคและภำวะอันเกิดจำก
กำรขำดฮอร์โมนรวมถึงกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร อันได้แก่ กำรขำดฮอร์โมนจำกต่อมหมวกไต ภำวะวัย
ทองอำหำรเสริมฮอร์โมน รวมทั้งกำรใช้ฮอร์โมนในวิทยำกำรชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภำพ 
   
AA506 โรคท่ีมีควำมส ำคัญทำงดำ้นเวชศำสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟูสุขภำพ  3 (3-0-12) 
  Common diseases related to anti-aging and regenerative medicine 
  โรคที่พบบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกควำมชรำ ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจและปัจจัยเสี่ยง 
ภำวะไขมันในเลือดสูง ควำมดันโลหิตสูง ภำวะหัวใจล้มเหลว ภำวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเมตำบอลิคและ
เบำหวำน โรคมะเร็ง โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ ภำวะภูมิต้ำนทำนไวเกิน ควำมเสื่อมของ
สมองและระบบประสำท โรคติดเชื้อที่พบบ่อย และโรคกระดูกบำง รวมทั้งหลักในกำรใช้ยำ อันได้แก่ ควำมรู้
ทำงเภสัชจลนศำสตร์เบื้องต้น กำรบริหำรยำในร่ำงกำย 
   
AA507 เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ     3 (3-0-12) 
  Anti-Aging and Regenerative Medicine 
  ทฤษฏีของควำมชรำ สำเหตุของควำมชรำที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิชำอ่ืน ๆ อนุมูลอิสระและโรคอัน
เกิดจำกอนุมูลอิสระ กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของฮอร์โมน 
วิตำมิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่ออำหำร กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบำง เภสัชพันธุกรรม 
กำรตรวจรหัสทำงพันธุกรรม กำรรักษำควำมชรำด้วยอำหำรเสริม กำรใช้อำหำรเสริมเฉพำะโรค และควำมรู้
ด้ำนเซลล์ต้นก ำเนิด 
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AA508 สรีรวิทยำของฮอร์โมน       3 (3-0-12) 
  Hormone physiology 
  ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนต่อมไร้ท่อ อันได้แก่ ฮอร์โมนจำกต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจำกต่อมหมวกไต ธัย
รอยด์ฮอร์โมน พรอสตำแกลนดิน ฮอร์โมนเพศชำยและเพศหญิง เมลำโตนิน โรคและภำวะอันเกิดจำกกำร
ขำดฮอร์โมนรวมถึงกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร อันได้แก่ กำรขำดฮอร์โมนจำกต่อมหมวกไต ภำวะวัยทอง  
   
AA509 โรคส ำคัญท่ีพบบ่อย        3 (3-0-12) 
  Common medical diseases  
  โรคที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมชรำ อันได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจและปัจจัยเสี่ยง ภำวะไขมัน
ในเลือดสูง ควำมดันโลหิตสูง ภำวะหัวใจล้มเหลว ภำวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเมตำบอลิคและเบำหวำน 
โรคมะเร็ง โรคทำงระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ ภำวะภูมิต้ำนทำนไวเกิน ควำมเสื่อมของสมองและ
ระบบประสำท โรคติดเชื้อที่พบบ่อย และโรคกระดูกบำง 
   
AA510 วิทยำศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ     3 (3-0-12) 
  Anti-Aging and Regenerative Science 
  ทฤษฏีของควำมชรำ สำเหตุของควำมชรำที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิชำอ่ืน ๆ อนุมูลอิสระและโรคอัน
เกิดจำกอนุมูลอิสระ กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของฮอร์โมน 
วิตำมิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่ออำหำร กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบำง เภสัชพันธุกรรม 
กำรตรวจรหัสทำงพันธุกรรม กำรป้องกันควำมชรำด้วยอำหำรเสริม 
   

วิชำเลือก 
 

AA601 เวชศำสตร์ควำมงำม        3 (3-0-12) 
  Aesthetic Medicine  
  โครงสร้ำงพื้นฐำนของผิวหนัง เส้นผมและเล็บ โรคทำงผิวหนังที่พบบ่อย ควำมชรำของใบหน้ำ
และผิวพรรณ ศำสตร์กำรคืนควำมเยำว์วัยของผิวหนัง เทคนิคทำงด้ำนเวชศำสตร์ควำมงำมที่ควรรู้  เช่น  
กำรฉีดโบทอกซ์ หรือสำรเติมเต็ม กำรลอกหน้ำ กำรใช้เลเซอร์ กำรเลือกใช้เครื่องส ำอำง อำหำรเสริมเพื่อ
ควำมงำม และกำรใช้เซลล์ต้นก ำเนิดในทำงเวชศำสตร์ควำมงำม 
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AA602 กำรแพทย์ทำงเลือก        3 (3-0-12) 
  Alternative Medicine  
  ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนแพทย์ทำงเลือก และกำรรักษำแบบองค์รวม กำรฝังเข็ม สปำบ ำบัด 
นวดบ ำบัด กำรดัดกระดูก แผนไทยและแผนสำกล กำรใช้สมุนไพร พลังงำนศำสตร์ และกำรบ ำบัดด้วย
ออกซิเจน 
     
AA603 สัมนำทำงวิชำกำร 1        3 (3-0-12) 
  Seminar 1 
  กำรค้นคว้ำเอกสำร กำรทบทวนเอกสำร กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล กำรสร้ำงมโนทัศน์ 
ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกำรน ำเสนอและอภิปรำยร่วมกับกลุ่มนักศึกษำและคณำจำรย์  
   
AA604 สัมนำทำงวิชำกำร 2        3 (3-0-12) 
  Seminar 2 
  กำรค้นคว้ำเอกสำร กำรทบทวนเอกสำร กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล กำรสร้ำงมโนทัศน์ 
ลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกำรน ำเสนอและอภิปรำยร่วมกับกลุ่มนักศึกษำและคณำจำรย์  โดยหัวข้อที่เลือก 
จะแตกต่ำงจำกสัมมนำวำรสำรทำงวิชำกำร 1 
   
AA605 คลินิกเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ 1    3 (0-9-0) 
      Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1   
  กำรฝึกงำนนอกสถำนที่ตำมคลินิกเวชศำสตร์ชะลอวัย คลินิกสปำ คลินิกควำมงำม และคลินิก  
อ่ืน ๆ ตำมที่คณำจำรย์เห็นเหมำะสม เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีกำรฝึกกำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำยทำง
ระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัย รวมทั้งกำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรวินิจฉัย แนะน ำ 
ให้กำรป้องกันและรักษำด้วยยำ ฮอร์โมน อำหำรเสริม เน้นกำรรักษำด้ำนกำรออกก ำลังกำย และแนวแพทย์
ทำงเลือก แก่ผู้ที่มำรับค ำแนะน ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและชะลอควำมชรำ 
   
AA606 คลินิกเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ 2    3 (0-9-0) 
      Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2 
  กำรฝึกงำนนอกสถำนที่ตำมคลินิกเวชศำสตร์ชะลอวัย คลินิกสปำ คลินิกควำมงำม และคลินิก  
อ่ืน ๆ ตำมที่คณำจำรย์เห็นเหมำะสม เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีกำรฝึกกำรซักประวัติ  ตรวจร่ำงกำย
ทำงระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัย รวมทั้งกำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรวินิจฉัย 
แนะน ำ ให้กำรป้องกันและรักษำด้วยยำ ฮอร์โมน อำหำรเสริม เน้นกำรรักษำด้ำนกำรออกก ำลังกำย และแนว
แพทย์ทำงเลือก แก่ผู้ที่มำรับค ำแนะน ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและชะลอควำมชรำ โดยสถำนที่
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ฝึกงำนที่นักศึกษำแต่ละคนเลือก จะต้องแตกต่ำงจำกสถำนที่ฝึกงำนที่เคยเลือกไว้ในวิชำคลินิกเวชศำสตร์
ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภำพ 1 
    
AA607 กำรจดักำรธุรกิจและกฎหมำยเกีย่วกบัสุขภำพและควำมงำม  3 (3-0-12) 
  Business Management and Law for Health Professionals 
            กำรจัดกำรธุรกิจสถำนส่งเสริมสุขภำพและควำมงำม รวมทั้งสปำทำงกำรแพทย์ คลินิกควำมงำม 
คลินิกแพทย์ทำงเลือก และคลินิกลดน้ ำหนัก รำกฐำนจรรยำบรรณในธุรกิจ กำรวำงแผนกำรเงิน กำรตลำด
และกำรพัฒนำธุรกิจ กฎหมำยธุรกิจ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพและควำมงำม และกฎหมำยคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
              
AA701 สำรนิพนธ ์         6 หน่วยกิต 
  Independent Study 
  กำรค้นคว้ำเฉพำะเรื่องด้ำนวิทยำกำรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำดูและ
ควบคุม เพื่อวิเครำะห์ถึงปัญหำทำงด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวกับวิทยำกำรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภำพ มีกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ กำรน ำเสนอหัวข้อศึกษำที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีด ำเนินกำรศึกษำ มีกำรสอบ
สำรนิพนธ์ นักศึกษำต้องท ำรำยงำนศึกษำค้นคว้ำฉบับสมบูรณ์ในรูปสำรนิพนธ์ มีผลงำนหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุม
วิชำกำรอย่ำงน้อย 1 ผลงำน 
   
AA710 วิทยำนิพนธ ์              12 หน่วยกิต 
  Thesis 
  วิจัยด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภำพ โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำดูแลควบคุม เพื่อพัฒนำให้
เกิดควำมรู้ใหม่ทำงด้ำนเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภำพ มีกำรน ำเสนอหัวข้อวิจัยที่แสดงวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน และวิธีด ำเนินกำรวิจัย มีกำรสอบวิทยำนิพนธ์ นักศึกษำต้องท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูป
วิทยำนิพนธ์ มีผลงำนหรือสว่นหนึ่งของผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมในระดับชำติขึ้นไปอย่ำงน้อย 1 ผลงำน 


