คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รหัสวิชา
AA500
AA501

ชื่อวิชา
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Fundamentals of Medical Sciences
เซลล์วิทยาของความชรา
Cell Biology of Aging

AA502

การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์
Life Style for Optimal Health

AA503

ชีวเคมีดา้ นโภชนวิทยา
Nutritional Biochemistry

AA505

สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม
Hormone Physiology and Replacement

AA506

โรคที่มีความสาคัญทางด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ
Common diseases related to anti-aging
and regenerative medicine

คาอธิบายรายวิชา
ความรูพ้ นื ้ ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อนั ได้แก่ ชีววิทยาและชีวเคมี
พืน้ ฐาน กายวิภาคและสรีรวิทยา รวมทัง้ คาศัพท์ทางการแพทย์ที่จาเป็ น
ความรูพ้ นื ้ ฐานด้านเซลล์วิทยา การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและนอกพันธุกรรม
การถอดรหัสจาก ดีเอ็นเอ สู่ อาร์เอนเอ และสู่โปรตีน การเปลี่ยนโครงสร้าง
ของโปรตีน ผนังของเซลล์และการขนส่งผ่านเซลล์ สัญญาณผ่านเซลล์ อวัยวะ
ภายในเซลล์และหน้าที่ การตายของเซลล์ การหดสัน้ ของเทโลเมียร์และเซลล์
ชรา การกลายพันธุข์ องเซลล์ ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์ตน้
กาเนิด และภูมิคมุ้ กันวิทยา
ศาสตร์แห่งการดาเนินชีวิตที่ถกู สุขภาพ อันประกอบด้วยการเลือกทานอาหาร
อย่างถูกวิธี การดื่มนา้ อย่างถูกหลัก การหายใจ การออกกาลัง การลดสารพิษ
และการพักผ่อนและลดความเครียด อาหารสุขภาพ อาหารที่มีสารพิษ และ
การล้างพิษ ภาวะภูมิแพ้ต่ออาหารและการเกิดภาวะลาไส้ร่วั กลไกการกาจัด
สารพิ ษ ตามธรรมชาติ ข องร่า งกาย การสวนล้า งล าไส้ พิ ษ ของโลหะหนัก
คีเลชั่นบาบัด สารพิษในธรรมชาติอนั ได้แก่ คลื่นเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
มลภาวะจากอากาศ นา้ ดื่ม ที่อยู่อาศัย และสารกัมมันตภาพรังสี ภาวะเป็ น
พิษจากยา ปรัชญาของการออกกาลัง การเล่นกีฬาและการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา การออกกาลังในผูป้ ่ วย อาหารเสริมกับการออกกาลัง และการลด
ความเครียด
ชีวเคมีพนื ้ ฐานของสารอาหาร ได้แก่ เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และกรดอะมิโน เมตาบอลิสมของไขมัน วิตามินและเกลือแร่ การย่อยและดูด
ซึมอาหาร บทบาทของสารอาหารต่อการเกิดความชรา การจากัดอาหารเพื่อ
ชะลอวัย โรคอ้วน อาหารลดนา้ หนัก ไฟโตนูเตรียนท์
ความรู พ้ ืน้ ฐานด้านต่อมไร้ท่อ อันได้แก่ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ฮอร์โมนเพศชายและ
เพศหญิ ง เมลาโตนิน โรคและภาวะอันเกิดจากการขาดฮอร์โมนรวมถึงการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ อันได้แก่ การขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ภาวะ
วัยทอง อาหารเสริมฮอร์โมน รวมทัง้ การใช้ฮอร์โมนในวิทยาการชะลอวัยและ
ฟื ้ นฟูสขุ ภาพ
โรคที่พบบ่อย ซึง่ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความชรา ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจ
และปั จจัยเสี่ยง ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะดือ้ ต่ออินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ภาวะภูมิตา้ นทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและ
ระบบประสาท โรคติดเชือ้ ที่พบบ่อย และโรคกระดูกบาง รวมทัง้ หลักในการใช้
ยา อันได้แก่ ความรูท้ างเภสัชจลนศาสตร์เบือ้ งต้น การบริหารยาในร่างกาย
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รหัสวิชา
AA507

AA508

AA509

AA510

AA511

AA512

AA601

ชื่อวิชา
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ
Anti-aging and Regenerative Medicine

คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฏีของความชรา สาเหตุของความชราที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิชาอื่น ๆ อนุมลู
อิสระและโรคอันเกิดจากอนุมลู อิสระ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางด้านเวช
ศาสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่ออาหาร การ
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อวิ นิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การตรวจ
รหัส ทางพัน ธุ กรรม การรักษาความชราด้ว ยอาหารเสริม การใช้อาหารเสริม
เฉพาะโรค และความรูด้ า้ นเซลล์ตน้ กาเนิด
สรีรวิทยาของฮอร์โมน
ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านต่อมไร้ท่อ อันได้แก่ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจาก
Hormone Physiology
ต่อมหมวกไต ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิง เมลาโตนิน โรคและภาวะอันเกิดจากการขาดฮอร์โมนรวมถึงการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ อันได้แก่ การขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ภาวะวัยทอง
โรคสาคัญที่พบบ่อย
โรคที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความชรา อันได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจและปั จจัย
Common Medical Diseases
เสี่ยง ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะดือ้ ต่อ
อินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบทางเดินหายใจ
โรคภูมิแพ้ ภาวะภูมิตา้ นทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและระบบประสาท
โรคติดเชือ้ ที่พบบ่อย และโรคกระดูกบาง
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ
ทฤษฏีของความชรา สาเหตุของความชราที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิชาอื่น ๆ อนุมลู
Anti-aging and Regenerative Science
อิส ระและโรคอัน เกิ ด จากอนุมูล อิสระ การตรวจทางห้องปฏิบัติ การทางด้าน
วิทยาศาสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่ออาหาร
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การ
ตรวจรหัสทางพันธุกรรม การป้องกันความชราด้วยอาหารเสริม
ระเบียบวิธีวิจยั ทางการแพทย์
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการออกแบบการวิจัยและ
Medical Research Methodology
ประเภทของการวิจยั ทางการแพทย์ การวินิจฉัยทางคลินิก ความเที่ยงตรงและ
ความเชื่ อ มั่น ทางการวิ จัย การวิ จัย เชิ ง วิ นิ จ ฉั ย การวิ จัย ทางการรัก ษา การ
ออกแบบการวิ จัยทางคลินิ ก ตัว แปรและบทบาทของตัว แปรในงานวิจัยทาง
คลิ นิ ก สถิ ติ พ รรณนา การทดสอบสมมติ ฐ านแบบใช้พ ารามิ เ ตอร์แ ละไม่ใ ช้
พารามิ เ ตอร์ สถิ ติ อ นุ ม าน การวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาการชะลอวัยและฟื ้ นฟู หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการออกแบบการวิจัยและ
สุขภาพ
ประเภทของการวิจัยทางวิทยาการชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ ความเที่ยงตรง
Research Methodology for Anti-Aging and และความเชื่อมั่นทางการวิจัย ตัวแปรและบทบาทของตัวแปรในงานวิจัยทาง
Regenerative Medicine
วิทยาการชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานแบบ
ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอย
เวชศาสตร์ความงาม
โครงสร้างพืน้ ฐานของผิวหนัง เส้นผมและเล็บ โรคทางผิวหนังที่พบบ่อย ความ
Aesthetic Medicine
ชราของใบหน้าและผิวพรรณ ศาสตร์การคืนความเยาว์วัยของผิวหนัง เทคนิค
ทางด้านเวชศาสตร์ความงามที่ควรรู ้ เช่น การฉีดโบทอกซ์ หรือสารเติมเต็ม การ
ลอกหน้า การใช้เลเซอร์ การเลือกใช้เครื่องสาอาง อาหารเสริมเพื่อความงาม
และการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดในทางเวชศาสตร์ความงาม
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รหัสวิชา
AA602

ชื่อวิชา
การแพทย์ทางเลือก
Alternative Medicine

AA603

สัมมนาทางวิชาการ 1
Seminar 1

AA604

สัมมนาทางวิชาการ 2
Seminar 2

AA605

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ 1
Anti-Aging and Regenerative Medicine
Clinic 1

AA606

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ 2
Anti-Aging and Regenerative Medicine
Clinic 2

AA607

การจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
และความงาม
Business Management and Law for Health
Professionals

AA608

กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
Sport and Exercise Science

คาอธิบายรายวิชา
ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านแพทย์ทางเลือก และการรักษาแบบองค์รวม การ
ฝังเข็ม สปาบาบัด นวดบาบัด การดัดกระดูก แผนไทยและแผนสากล การใช้
สมุนไพร พลังงานศาสตร์ และการบาบัดด้วยออกซิเจน
การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล การ
สร้า งมโนทัศ น์ล งสู่ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ การน าเสนอและอภิ ป รายร่ว มกั บ กลุ่ม
นักศึกษาและคณาจารย์
การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล การ
สร้า งมโนทัศ น์ล งสู่ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ การน าเสนอและอภิ ป รายร่ว มกั บ กลุ่ม
นักศึกษาและคณาจารย์ โดยหัวข้อที่เลือกจะแตกต่างจากสัมมนาวารสารทาง
วิชาการ 1
การฝึ กงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย คลินิกสปา คลินิกความ
งาม และคลิ นิ ก อื่ น ๆ ตามที่ ค ณาจารย์เ ห็ น เหมาะสม เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้มีการฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมทัง้ การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย
แนะนา ให้การป้องกันและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้าน
การออกกาลังกาย และแนวแพทย์ทางเลือก แก่ผทู้ ี่มารับคาแนะนา ในศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการป้องกันและชะลอความชรา
การฝึ กงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย คลินิกสปา คลินิกความ
งาม และคลิ นิ ก อื่ น ๆ ตามที่ ค ณาจารย์เ ห็ น เหมาะสม เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้มีการฝึ กการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมทัง้ การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การวินิจฉัย
แนะนา ให้การป้องกันและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้าน
การออกกาลังกาย และแนวแพทย์ทางเลือก แก่ผทู้ ี่มารับคาแนะนา ในศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการป้องกันและชะลอความชรา โดยสถานที่ฝึกงานที่นกั ศึกษาแต่ละคน
เลือก จะต้องแตกต่างจากสถานที่ฝึกงานที่เคยเลือกไว้ในวิชาคลินิกเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ 1
การจัดการธุรกิจสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม รวมทัง้ สปาทางการแพทย์
คลิ นิ ก ความงาม คลิ นิ ก แพทย์ท างเลื อ ก และคลิ นิ ก ลดน ้า หนั ก รากฐาน
จรรยาบรรณในธุ ร กิ จ การวางแผนการเงิ น การตลาดและการพัฒ นาธุ รกิ จ
กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม และกฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ความรูท้ างสรีรวิทยาการออกกาลังกาย กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีต่อการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและการประเมินสมรรถภาพในคนที่มีสุขภาพดีและคนที่เป็ นโรค การ
กาหนดโปรแกรมการออกกาลังกาย ผลของการออกกาลังกายที่มีต่อโรคต่างๆ
และความเข้าใจต่อการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เรียนรู ห้ ลักโภชนาการด้านการ
นาไปใช้ทงั้ ทางด้านการออกกาลังกายและการกีฬา ฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกาย
รูปแบบต่างๆ ทัง้ ทางด้านระบบหัวใจ กล้ามเนือ้ และการยืดเหยียด รวมทัง้ การ
ออกแบบโปรแกรมออกกาลังกายให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคล
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คาอธิบายรายวิชา
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางเพศ ประวัติศาสตร์วิชาเพศศาสตร์
กายวิภาค สรีรวิทยา การตอบสนองทางเพศในมนุษย์ โครงสร้างพืน้ ฐานของเพศ
สภาพในมนุษย์ เพศวิถี เพศภาวะ อัตลักษณ์ทางเพศ สุขภาพและสุขภาวะทาง
เพศ อนามัย เจริญ พัน ธุ์ ความบกพร่ อ งทางเพศและการบ าบัด รัก ษาความ
ผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศและการดูแลรักษา ทัศนคติค่านิยมสัมพันธภาพ
ในพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย เทคโนโลยีทางเพศและการแพทย์ทางเลือก
เกี่ยวกับเพศ
การประยุกต์สารเสริมอาหารทางการแพทย์
ความรู ค้ วามเข้าใจในสารเสริมอาหาร ประเภทของสารเสริมอาหาร การผลิต
Clinical Application in Dietary Supplements การจดทะเบียน คุณ ภาพและมาตรฐานการผลิต กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง การ
แนะนาสารเสริมอาหารในแต่ละบุคคลและในแต่ละปั ญหาสุขภาพ กลไกการ
ออกฤทธิ์ของสารเสริมอาหาร การพิจารณาบทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
สารเสริมอาหาร ความปลอดภัยและอันตรายจากการใช้สารเสริมอาหาร
สารนิพนธ์
การค้นคว้าเฉพาะเรือ่ งด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ โดยมีอาจารย์ที่
Independent Study
ปรึก ษาดูแ ละควบคุม เพื่ อ วิ เ คราะห์ถึ ง ปั ญ หาทางด้า นสุข ภาพที่ เ กี่ ย วกับ
วิทยาการชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุข ภาพ มีการสอบประมวลความรู ้ การนาเสนอ
หัวข้อศึกษาที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีดาเนินการศึกษา มีการสอบ
สารนิพนธ์ นักศึกษาต้องทารายงานศึกษาค้นคว้าฉบับสมบูรณ์ในรูปสารนิพนธ์
มี ผ ลงานหรือ ส่ว นหนึ่ ง ของผลงานได้รับ การตี พิ ม พ์ห รือ ยอมรับ ให้ตี พิม พ์ใ น
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1
ผลงาน
วิทยานิพนธ์
วิ จัยด้า นเวชศาสตร์ช ะลอวัยและฟื ้ น ฟูสุข ภาพ โดยมีอาจารย์ที่ ป รึกษาดูแ ล
Thesis
ควบคุม เพื่อพัฒนาให้เกิ ด ความรู ใ้ หม่ท างด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้ นฟู
สุขภาพ มีการนาเสนอหัวข้อวิจยั ที่แสดงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน และวิธีดาเนินการ
วิจัย มีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรู ป
วิทยานิพนธ์ มีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การตีพิมพ์หรือยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิ ชาการ หรือเสนอต่อที่ป ระชุมวิ ชาการที่ มี
รายงานการประชุมในระดับชาติขนึ ้ ไปอย่างน้อย 1 ผลงาน
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