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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ (AA) 
วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ (AA)  
เป็นหลักสูตรท่ีมีเนือ้หาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคนท่ัวไป  

คือ การดูแลแบบองค์รวม เร่ิมต้นท่ีตนเอง ป้องกันไม่ใช่รักษา เล่ียงยาและสารเคมีให้น้อยท่ีสุด  
อีกทัง้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาต ิในเร่ือง Medical Tourism ด้วย 

หลักสูตรมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒ ิท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ที่แม้ไม่เก่ียวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์  

แนวคิดของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยมิได้มุ่งเน้นให้ความรู้แต่เพียงนักศึกษาท่ีต้องการปริญญาเท่านัน้  
แต่ยังมุ่งกระจายความรู้สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง  
เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศชาตอีิกด้วย” 

ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ 
ผู้อ านวยการหลักสตูรบัณฑติศึกษา  

สาขาวชิาวทิยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 ปีการศกึษา 2565 

รับสมัครตัง้แต่บัดนี ้ ถงึวันที่  11 พฤษภาคม 2565 
กลุ่ม เวชศาสตร์ (รับผู้จบแพทยศาสตร์เท่านัน้)   (เรียนเสาร์-อาทติย์) 
กลุ่ม วทิยาศาสตร์ (รับผู้จบป.ตรีทุกสาขา)    (เรียนเสาร์-อาทติย์) 
กลุ่ม เวชศาสตร์ออนไลน์ (รับผู้จบแพทยศาสตร์เท่านัน้)   (เรียนผ่านระบบ E-Learning) 
กลุ่ม วทิยาศาสตร์ออนไลน์ (รับผู้จบทันตแพทยศาสตร เภสชัศาสตร สัตวแพทยศาสตร)   (เรียนผ่านระบบ E-Learning)   
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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
ภาษาองักฤษ  :  Master of Science Program in Anti-aging and Regenerative Medicine 
 
เปิดสอน 2 กลุม่วิชา คือ 
1. กลุม่เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  ส าหรับผู้จบปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
2. กลุม่วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  ส าหรับผู้ ท่ีจบปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
 

ระยะเวลาการศึกษา   2  ปีการศกึษา  
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 กลุม่ เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ   360,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี)   
แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 90,000 บาท 
 กลุม่ วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  240,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี)  
แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 60,000 บาท 
 วิชาปรับพืน้ฐาน (เตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับบางทา่น) 4,500 บาท  

 
ภาคการศึกษาที่รับเข้าเรียน 

ภาค  ฤดรู้อน เปิดภาคเรียน  มิถนุายน – กรกฎาคม  (เฉพาะผู้ ท่ีต้องเรียนปรับพืน้ฐาน) 
ภาค  1  เปิดภาคเรียน  สิงหาคม 
ภาค  2 เปิดภาคเรียน ธนัวาคม 

 
สถานที่เรียน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
ถนนประชาช่ืน แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
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เวลาเรียน 
- วนัเสาร์และวนัอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
- เรียน Online (ส าหรับนกัศกึษาท่ีต้องการเพิ่มพนูความรู้) เฉพาะผู้จบแพทยศาสตรบณัฑิต 

หรือผู้จบสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชน่ ทนัตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ เป็นต้น) 
เรียนปรับพืน้ฐาน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ) 
เดือน  มิถนุายน  กรกฏาคม   
ภาคเรียนที่ 1/2564 
เดือน สิงหาคม  -  พฤศจิกายน   
ภาคเรียนที่ 2/2564 
เดือน ธนัวาคม   -  เมษายน   

 
โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 : เน้นการวิจยั 
  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      9   หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
  แผน ข : เน้นการศกึษางานรายวิชา 
  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  วิชาปรับพืน้ (เฉพาะผู้ ท่ีไมไ่ด้จบด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) - หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      15 หนว่ยกิต 
  สารนิพนธ์        6 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
 นกัวิชาการด้านสาธารณสขุและด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นกับริหารงานด้านสาธารณสขุภาครัฐและภาคเอกชน 
 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสขุภาพ 
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รายวิชา 
ก. วิชาปรับพืน้ฐาน 2 รายวิชา (ไมน่บัหนว่ยกิต) ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U 

LA500  ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศกึษา    -  (3-0-9) 
(English for Graduate Studies) 
(เฉพาะผู้ที่มีทกัษะ/ความรู้ความสามารถไมเ่ป็นตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด) 

 AA500  พืน้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์          -  (3-0-9) 
     (Fundamentals of Medical Sciences)  
     (เฉพาะผู้ที่ไมไ่ด้จบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)   
ข. วิชาบังคับ 7 รายวิชา 
  AA501  เซลล์วิทยาของความชรา      3 (3-0-9) 
     (Cell Biology of Aging) 
  AA502  การด าเนินชีวิตเพื่อสขุภาพสมบรูณ์    3 (3-0-9) 
   (Life Style for Optimal Health)  
  AA503  ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา     3 (3-0-9) 
     (Nutritional Biochemistry) 
 วิชาบังคับส าหรับกลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
  AA505  สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม      3 (3-0-9) 
              (Hormone Physiology and Replacement)     
  AA506  โรคที่มีความส าคญัทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  3 (3-0-9) 
    (Common Diseases Related to Anti-aging and Regenerative Medicine 
  AA507  เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ       3 (3-0-9) 
              (Anti-aging and Regenerative Medicine) 
 AA511 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย์     3 (3-0-9)  

  (Medical Research Methodology) 
  วิชาบังคับส าหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 AA508  สรีรวิทยาของฮอร์โมน     3 (3-0-9) 
     (Hormone Physiology)  
  AA509  โรคส าคญัที่พบบอ่ย     3 (3-0-9) 
     (Common Medical Diseases) 
  AA510  วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ       3 (3-0-9) 
     (Anti-aging and Regenerative Science) 
 AA512 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ      3 (3-0-9)  

  (Research Methodology for Anti-aging and Regenative Medicine)  
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ค. วิชาเลือก  
  เลือกจากรายวิชาเลือกของหลกัสตูรที่ก าหนดให้ต่อไปนี ้ให้ครบตามโครงสร้าง หรือเลือกจากรายวิชาเลือกใน
หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตสาขาวิชาอื่นๆ ของวิทยาลยัการแพทย์บรูณาการรวมได้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 2 รายวิชา 6 หนว่ยกิต โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 
  AA601    เวชศาสตร์ความงาม     3 (3-0-9) 
             (Aesthetic Medicine)  
 AA602    การแพทย์ทางเลอืก     3 (3-0-9) 
             (Alternative Medicine) 
 AA603    สมัมนาทางวชิาการ 1     3 (3-0-9) 
             (Academic Seminar 1) 
  AA604    สมัมนาทางวชิาการ 2     3 (3-0-9) 
            (Academic Seminar 2) 
  AA605    คลนิิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 1      3 (0-9-0) 
   (Anti-aging and Regenerative Medicine Clinic 1) 
  AA606    คลนิิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 2      3 (0-9-0) 
   (Anti-aging and Regenerative Medicine Clinic 2) 
  AA607    การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพและความงาม 3 (3-0-9) 
   (Business Management and Law for Health Professionals) 
  AA608    กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย   3 (3-0-9) 
   (Sport and Exercise Science) 
  AA609    วิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเพศ    3 (3-0-9) 
   (Sexual Science and Technology) 
  AA610    การประยกุต์สารเสริมอาหารทางการแพทย์   3 (3-0-9) 
   (Clinical Application in Dietary Supplements) 
  AA611    การจดัการควบคมุน า้หนกั     3 (3-0-9) 
   (Weight Management) 
  AA612    สมทุยัเวชศาสตร์      3 (3-0-9) 
   (Functional Medicine) 
ง. วิชาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  AA701  สารนิพนธ์      6 หนว่ยกิต 
           (Thematic Paper)   

  AA710  วิทยานิพนธ์                  12 หนว่ยกิต 
     (Thesis) 
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แผนการศึกษา 
 กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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 กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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การสมัครนักศกึษาใหม่ 

 
ก าหนดการรับสมัคร 

ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทกุปี  ก าหนดปิดรับสมคัรตามการรายงานตวันกัศกึษาใหม่ 
หากนกัศกึษารายงานตวัเตม็จ านวนแล้วจะประกาศให้ทราบท่ีหน้าเว็บไซต์ของหลกัสตูร 

 
ก าหนดการสอบและการจัดสอบ 
 กลุ่มเวชศาสตร์  (สอบวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.   

 สอบข้อเขียน  เวลา 09.00-12.00 น. 
1) ภาษาองักฤษ 

 2)  Common Medical Knowledge (เฉพาะกลุม่เวชศาสตร์) 
 3) วิเคราะห์บทความ 

 สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00-16.00 น.  สมัภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสท่ีจะ
ส าเร็จการศกึษา รวมทัง้ทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  

 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์  (สอบวันอาทติย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

 สอบข้อเขียน  เวลา  09.00-12.30 น. 
1) ภาษาองักฤษ 
2) General Aptitude Test 
3) พืน้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะกลุม่วิทยาศาสตร์) 
4) การวิเคราะห์บทความ 
 สอบสัมภาษณ์เวลา  เวลา 13.00-16.00 น.  สมัภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาส
ท่ีจะส าเร็จการศกึษา รวมทัง้ทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร 
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หลักฐานการสมัคร 
หลักสูตรจะแจ้งก าหนดสอบให้ท่านทราบเม่ือท่านสมัครเรียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง 

ส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ช าระค่าสมัคร และได้รับบัตรประจ าตัวสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่านัน้ ซึ่งเอกสารการสมัครประกอบด้วย 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแ่ว่นด า ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ จ านวน 2 รูป  
(ภาพถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 

2. ส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบบั 
4. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบบั 
5. ส าเนาปริญญาบตัร จ านวน 1 ฉบบั 
6. ส าเนาผลทดสอบภาษาองักฤษ เชน่ TOEFL, IELTS, Versant เป็นต้น 
7. ช าระคา่สมคัร 500 บาท ท่ีส านกังานหลกัสตูรฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติชัน้ 3 (กรณีไม่สะดวก

มาช าระคา่สมคัรด้วยตนเอง ให้โทรติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทร. 02 954 7300 ตอ่ 853 คณุ เก็จมณี 
เพ่ือโอนคา่สมคัรศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท) 

8. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือช่ือสกลุ (หากมีการเปล่ียนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกลุ) (ถ้ามี) 
9. *ในกรณีนกัศึกษาปีสุดท้ายของระดบัปริญญาตรีให้ใช้หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา

และส าเนาใบแสดงผลการศกึษาเพ่ือยืนยนัว่าก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจริง  
10. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถ้ามี) 
11. จดหมายหรือ portfolio (ถ้ามี) 

 
กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ ผู้สนใจ Anti-Aging  
เพื่อรับทราบข่าวสารและประกาศต่างๆ  
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ขัน้ตอนการสมัครสอบ  
1. กรอกข้อมลูสมคัรสอบในใบสมคัรของมหาวิทยาลยัหรือกรอกใบสมคัรออนไลน์ ให้ครบถ้วน 
2. เม่ือข้อมลูการสมคัรเข้าระบบแล้ว ผู้ประสานงานหลกัสตูร คณุเก็จมณี, คณุฐิตกิรณ์, คณุญดา, คณุ

นนัท์นภสั จะติดตอ่กลบัทา่นเพ่ือให้ข้อมลูเอกสารประกอบการสมคัรเรียน โดยทา่นสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเรียนได้ 

3. สง่หลกัฐานการสมคัร และช าระคา่สมคัรสอบด้วยตนเอง หรือสง่เอกสารการสมคัรทางไปรษณีย์มาท่ี  
ส านกังานเลขานกุารหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
วิทยาลยัการแพทย์บรูณาการ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
(อาคารเฉลิมพระเกียรต ิอาคาร 7 ชัน้ 3) 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 
(วงเล็บมมุซองวา่ สมคัรเข้าศกึษาตอ่ระดบัป.โท) 

                    หรือส่งเข้า E-mail: Antiaging@dpu.ac.th 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท  (ช าระด้วยตนเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีช าระค่าสมัครก็ได้ โดย

เจ้าหน้าท่ีจะรับฝากช าระคา่สมคัรเฉพาะทา่นท่ีสง่เอกสารถึงมหาวิทยาลยัครบถ้วนแล้วเท่านัน้) 
 
เลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ ส าหรับการจ่ายค่าสมัครเรียนต่อระดับ
บัณฑติศึกษา (ปริญญาโท 500 บาท) 
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สถานที่สอบ 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 7) ชัน้ 3 หลกัสตูรชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 
ส านกังานเลขานกุารบณัฑิตศกึษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
วิทยาลยัการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิอาคาร 7 ชัน้ 3 
เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
อีเมลล์  Antiaging_dpu@yahoo.com,  Antiaging@dpu.ac.th 
หรือโทรสอบถามข้อมลูได้ทกุวนั  เวลา 09.00-16.00 น. ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 029547300 ตอ่ 853 หรือ 
คณุเก็จมณี  (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 097-2763707 
คณุฐิติกรณ์ (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 082-0790078 
คณุปริวตัร  (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 087-5966600 
คณุนิตินนัท์ (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 081-4061201 
คณุญดา          (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 092-2537470 
คณุชนานนัท์ (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 094-5499337 
คณุนนัท์นภสั (จนท.หลกัสตูร)  โทร. 099-0054747 
คณุเป ้พีระยทุธ  (กรรมการบริหารหลกัสตูร)  โทร. 081-8189937 

mailto:Antiaging_dpu@yahoo.com
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แผนที่เดนิทาง 
http://www.dpu.ac.th/admission/map.php 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพืน้ฐาน 
LA500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา      - (3-0-9) 
  (English for Graduate Studies) 
  ศพัท์ส านวนและโครงสร้างในตวับททางวิชาการ ทกัษะการอ่านและการฟังเพ่ือการย่อความจาก
ข้อความในส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทกัษะเบือ้งต้นในการน าเสนอทางวิชาการ 
 
AA500  พืน้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์         3 (3-0-9) 
       (Fundamentals of Medical Sciences) 
        ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อะตอม โมเลกลุ และโครงสร้างชีวเคมีพืน้ฐานชีววิทยา
ของเซลส์ และชีวเคมีพืน้ฐานของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน กายวิภาคและสรีรวิทยา รวมทัง้การ
ท างานของเซลส์ การแบง่ตวัของเซลส์ การขนส่งของเซลส์ สารพนัธุกรรม อนุมลูอิสระ และสารต้านอนมุูล
อิสระ ระบบทางเดนิอาหาร กล้ามเนือ้ ประสาท สมอง ตบั ไต  
 
วิชาบังคับ 
AA501 เซลล์วิทยาของความชรา        3 (3-0-9) 
  (Cell Biology of Aging) 
  ความรู้พืน้ฐานด้านเซลล์วิทยา การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและนอกพนัธุกรรม การถอดรหสัจาก
ดีเอ็นเอ    สู ่อาร์เอนเอและสูโ่ปรตีน การเปล่ียนโครงสร้างของโปรตีน ผนงัของเซลล์และการขนสง่ผา่นเซลล์ 
สญัญาณผ่านเซลล์ อวยัวะภายในเซลล์และหน้าท่ี การตายของเซลล์ การหดสัน้ของเทโลเมียร์และเซลล์
ชรา การกลายพนัธุ์ของเซลล์ ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด และภูมิคุ้มกันวิทยา 
พืน้ฐานจลุพยาธิวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ พืน้ฐานภมูิคุ้มกนัวิทยา การล้างสารพิษท่ีตบั 
 
AA502 การด าเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพสมบูรณ์      3 (3-0-9) 
  (Life Style for Optimal Health)  
  ศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิตท่ีถกูสขุภาพ การเลือกรับประทานอาหารอย่างถกูวิธี การด่ืมน า้อย่าง
ถูกหลัก การหายใจ การออกก าลัง การลดสารพิษ และการพักผ่อนและลดความเครียด อาหารสุขภาพ 
อาหารท่ีมีสารพิษ และการล้างพิษ ภาวะภมูิแพ้ตอ่อาหารและการเกิดภาวะล าไส้ร่ัว กลไกการก าจดัสารพิษ
ตามธรรมชาติของร่างกาย การสวนล้างล าไส้ พิษของโลหะหนกั คีเลชัน่บ าบดั สารพิษในธรรมชาติ คล่ืน
เสียงและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า มลภาวะจากอากาศ น า้ด่ืม ท่ีอยู่อาศยั และสารกัมมนัตภาพรังสี ภาวะเป็น
พิษจากยา ปรัชญาของการออกก าลงักาย การเลน่กีฬาและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกก าลงัใน
ผู้ ป่วย อาหารเสริมกบัการออกก าลงักาย การลดความเครียด และความคดิสร้างสรรค์เชิงบวก 
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AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา           3 (3-0-9) 
  (Nutritional Biochemistry) 
  ชีวเคมีพืน้ฐานของสารอาหาร เมตาบอลิซมึของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมตาบอลิ
ซึมของไขมัน วิตามินและเกลือแร่ การย่อยและดูดซึมอาหาร การสร้างพลังงานในเซลส์ บทบาทของ
สารอาหารต่อการเกิดความชรา การจ ากดัอาหารเพ่ือชะลอวยั โรคอ้วน สารแอนติออกซิแดนท์ อาหารลด
น า้หนกั ไฟโตนเูตรียนท์ พนัธุกรรมกบัภาวะโภชนาการ 
    
วิชาบังคับส าหรับกลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
AA505 สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม        3 (3-0-9) 
  (Hormone Physiology and Replacement) 
  ความรู้พืน้ฐานด้านต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์
ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดนิ และสารส่ือสารอกัเสบ ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง เมลาโตนิน โกร์ธฮอร์โมน 
โรคและภาวะอนัเกิดจากการขาดฮอร์โมน รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การขาดฮอร์โมนจากตอ่ม
หมวกไต ภาวะวยัทอง ภาวะกระดกูบางและกระดกูพรุน อาหารเสริมฮอร์โมน รวมทัง้การปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตเพ่ือกระตุ้นฮอร์โมนและการใช้ฮอร์โมนในวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  
 
AA506 โรคท่ีมีความส าคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ      3 (3-0-9) 
  (Common Diseases Related to Anti-aging and Regenerative Medicine) 
  โรคท่ีพบบ่อยในวยัชราท่ีมีสาเหตมุาจากความเส่ือม โรคเส้นเลือดหวัใจและปัจจัยเส่ียง ภาวะ
ไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู ภาวะหวัใจล้มเหลว ภาวะดือ้ตอ่อินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน 
โรคมะเร็ง โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ภาวะภูมิต้านทานไวเกิน ความเส่ือมของสมองและ
ระบบประสาท โรคติดเชือ้ท่ีพบบ่อย และโรคกระดูกบาง รวมทัง้หลักในการใช้ยา ความรู้ทางเภสัช
จลนศาสตร์เบือ้งต้น และการบริหารยาในร่างกาย 
 
AA507 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ         3 (3-0-9) 
  (Anti-aging and Regenerative Medicine) 
  ทฤษฎีของความชรา สาเหตขุองความชรา อนมุลูอิสระและโรคอนัเกิดจากอนมุลูอิสระ การตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการด้านเวชศาสตร์ชะลอวยั การตรวจระดบัของฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ตอ่อาหาร 
และการท างานของล าไส้ การตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพ่ือวินิจฉยัโรคกระดกูบาง เภสชัพนัธุกรรม การตรวจ
รหสัทางพนัธุกรรม การรักษาความชราด้วยสารเสริมอาหาร การใช้อาหารเสริมเฉพาะโรค และความรู้ด้าน
เซลล์ต้นก าเนิด 
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AA511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์          3 (3-0-9) 
  (Medical Research Methodology)  
  หลกัปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิธีการออกแบบการวิจยัและประเภทของการ
วิจยัทางการแพทย์ การวินิจฉยัทางคลินิก ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ทางการวิจยั การวิจยัเชิงวินิจฉัย 
การวิจัยทางการรักษา การออกแบบการวิจัยทางคลินิก ตวัแปรและบทบาทของตวัแปรในงานวิจัยทาง
คลินิก สถิติพรรณา การทดสอบสมมติฐานแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติอนุมาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การวิเคราะห์การ
ถดถอย   
 
วิชาบังคับส าหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
AA508   สรีรวิทยาของฮอร์โมน          3 (3-0-9) 

  (Hormone Physiology) 
  ความรู้พืน้ฐานด้านต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์
ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน และสารส่ือการอกัเสบ ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง เมลาโตนิน และโกร์ธ
ฮอร์โมน โรคและภาวะอนัเกิดจากการขาดฮอร์โมน รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การขาดฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไต ภาวะวัยทอง ภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพ่ือกระตุ้น
ฮอร์โมน 
 
AA509 โรคส าคัญท่ีพบบ่อย           3 (3-0-9) 
  (Common Medical Diseases)  
  โรคท่ีพบบอ่ย ซึง่เก่ียวข้องกบัความชรา โรคเส้นเลือดหวัใจและปัจจยัเส่ียง ภาวะไขมนัในเลือดสงู 
ความดนัโลหิตสงู ภาวะหวัใจล้มเหลว ภาวะดือ้ตอ่อินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทาง
ระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ภาวะภูมิต้านทานไวเกิน ความเส่ือมของสมองและระบบประสาท โรคติด
เชือ้ท่ีพบบอ่ย และโรคกระดกูบาง รวมทัง้หลกัในการใช้ยา ความรู้ทางเภสชัจลนศาสตร์เบือ้งต้น และการ
บริหารยาในร่างกาย 
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AA510 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ         3 (3-0-9) 
  (Anti-aging and Regenerative Science) 
  ทฤษฎีของความชรา สาเหตขุองความชรา อนมุลูอิสระและโรคอนัเกิดจากอนมุลูอิสระ การตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย การตรวจระดบัของฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่อ
อาหาร การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การตรวจรหัสทาง
พนัธุกรรม การปอ้งกนัความชราด้วยอาหารเสริม 
 
AA512 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ      3 (3-0-9) 
  (Research Methodology for Anti-aging and Regenerative Medicine) 
  หลกัปฏิบตัิเก่ียวกับจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ วิธีการออกแบบการวิจยั และประเภทของการ
วิจยัทางวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่นทางการวิจยั ตวัแปรและ
บทบาทของตัวแปรในงานวิจัยทางวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สถิติพรรณนา การทดส อบ
สมมติฐานแบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การวิเคราะห์การถดถอย 
 
วิชาเลือก 
AA601 เวชศาสตร์ความงาม           3 (3-0-9) 
  (Aesthetic Medicine)  
  โครงสร้างพืน้ฐานของผิวหนงั เส้นผม และเล็บ โรคทางผิวหนงัท่ีพบบ่อย ความชราของใบหน้า
และผิวพรรณ ศาสตร์การคืนความเยาว์วยัของผิวหนงั เทคนิคทางด้านเวชศาสตร์ความงามท่ีควรรู้ เชน่ การ
ฉีดโบทอกซ์ ฟิลเลอร์หรือสารเตมิเตม็ การร้อยไหม การลอกหน้า การใช้เลเซอร์ พืน้ฐานศลัยกรรมความงาม 
การเลือกใช้เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมเพ่ือความงาม และการใช้เซลล์ต้นก าเนิดในทางเวชศาสตร์ความงาม 
 
AA602 การแพทย์ทางเลือก           3 (3-0-9) 
  (Alternative Medicine)  
  ความรู้ความเข้าใจทางด้านแพทย์ทางเลือก และการรักษาแบบองค์รวม การฝังเข็ม สปาบ าบดั 
นวดบ าบดั การดดักระดูก แผนไทยและแผนสากล การใช้สมุนไพร พลงังานศาสตร์ และการบ าบัดด้วย
ออกซิเจน 
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AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1          3 (3-0-9) 
  (Seminar 1) 
  การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู การสร้างมโนทศัน์ลง
สูก่ารปฏิบตั ิเพ่ือการน าเสนอและอภิปรายร่วมกบักลุม่นกัศกึษาและคณาจารย์  
 
AA604 สัมมนาทางวิชาการ 2          3 (3-0-9) 
  (Seminar 2) 
  การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู การสร้างมโนทศัน์ลง
สู่การปฏิบัติ เพ่ือการน าเสนอและอภิปรายร่วมกับกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ โดยหัวข้อท่ีเลือกจะ
แตกตา่งจากสมัมนาทางวิชาการ 1 
 
AA605 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 1    3 (0-9-0) 
      (Anti-aging and Regenerative Medicine Clinic 1)   
  การฝึกปฏิบตันิอกสถานท่ีตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยั คลินิกสปา คลินิกความงาม และคลินิก
อ่ืน ๆ ตามท่ีคณาจารย์เห็นเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้มีการฝึกการซกัประวตั ิตรวจร่างกายทาง
ระบบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านเวชศาสตร์ชะลอวยั รวมทัง้การสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การวินิจฉยั แนะน า 
ให้การป้องกันและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้านการออกก าลงักาย และแนวแพทย์
ทางเลือก แก่ผู้ ท่ีมารับค าแนะน า ในศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการปอ้งกนัและชะลอความชรา 
 
AA606 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 2    3 (0-9-0) 
      (Anti-aging and Regenerative Medicine Clinic 2) 
  การฝึกปฏิบตันิอกสถานท่ีตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยั คลินิกสปา คลินิกความงาม และคลินิก
อ่ืน ๆ ตามท่ีคณาจารย์เห็นเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้มีการฝึกการซกัประวตัิ  ตรวจร่างกาย
ทางระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพท่ีกว้างขวางขึน้ รวมทัง้การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบตัิการ การวินิจฉัย แนะน า ให้การปอ้งกนัและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษา
ด้านการออกก าลงักาย การปรับวิถีชีีวิตท่ีเหมาะสม แนวทางแพทย์ทางเลือกและแพทย์แบบผสมผสาน แก่
ผู้ ท่ีมารับค าแนะน า ในศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการปอ้งกนัการชะลอความชราและฟืน้ฟสูขุภาพ 
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AA607 การจัดการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกับสุขภาพและความงาม  3 (3-0-9) 
  (Business Management and Law for Health Professionals) 
             การจดัการธุรกิจสถานส่งเสริมสขุภาพและความงาม รวมทัง้สปาทางการแพทย์ คลินิกความงาม 
คลินิกแพทย์ทางเลือก และคลินิกลดน า้หนกั รากฐานจรรยาบรรณในธุรกิจ การวางแผนการเงิน การตลาด
และการพฒันาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและความงาม และกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
 
AA608 กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย     3 (3-0-9) 
  (Sport and Exercise Science) 
         ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกาย กีฬาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย การ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีมีต่อการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมิน
สมรรถภาพในคนท่ีมีสุขภาพดีและคนท่ีเป็นโรค การก าหนดโปรแกรมการออกก าลงักาย ผลของการออก
ก าลงักายท่ีมีต่อโรคต่างๆ และความเข้าใจต่อการเคล่ือนไหลของมนุษย์ เรียนรู้หลกัโภชนาการด้านการ
น าไปใช้ทัง้ทางด้านการออกก าลงักายและการกีฬา ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักายรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางด้าน
ระบบหัวใจ กล้ามเนือ้ และการยีดเหยียด รวมทัง้การออกแบบโปรแกรมออกก าลงักายให้เหมาะสมกับ
เปา้หมายท่ีมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล 
 
AA609 วิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเพศ         3 (3-0-9) 
  (Sexual Science and Technology) 
      ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทางเพศ ประวัติศาสตร์วิชาเพศศาสตร์ กายวิภาค 
สรีรวิทยา การตอบสนองทางเพศในมนษุย์ โครงสร้างพืน้ฐานของเพศสภาพในมนษุย์ เพศวิถี เพศภาวะ อตั
ลักษณ์ทางเพศ สุขภาพและสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์  ความบกพร่องทางเพศและการ
บ าบัดรักษาความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศและการดูแลรักษา ทัศนคติค่านิยมสัมพันธภาพใน
พฤตกิรรมทางเพศท่ีหลากหลาย เทคโนโลยีทางเพศและการแพทย์ทางเลือกเก่ียวกบัเพศ 
 
AA610 การประยุกต์สารเสริมอาหารทางการแพทย์        3 (3-0-9) 
  (Clinical Application in Dietary Supplements) 
      ความรู้ความเข้าใจในสารเสริมอาหาร ประเภทของสารเสริมอาหาร การผลิต การจดทะเบียน 
คณุภาพและมาตรฐานการผลิต กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การแนะน าสารเสริมอาหารในแตล่ะบคุคลและในแต่
ละปัญหาสขุภาพ กลไกการออกฤทธ์ิของสารเสริมอาหาร การพิจารณาบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
สารเสริมอาหาร ความปลอดภยัและอนัตรายจากการใช้สารเสริมอาหาร 
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AA611 การจัดการควบคุมน า้หนัก          3 (3-0-9) 
  (Weight Management) 
    การจดัการสภาวะน า้หนกัเกินและโรคอ้วน การน าหลกัการเร่ืองภาวะน า้หนกัเกินและโรคอ้วนไป
ประยกุต์ใช้อยา่งผสมผสานในการควบคมุน า้หนกั การประเมินและวินิจฉัย การจดัการควบคมุน า้หนกัตาม
แนวทางศาสตร์ชะลอวยัและการแพทย์บรูณาการ ผลกระทบและความเข้าใจผิดต่อภาวะน า้หนกัเกินและ
โรคอ้วนท่ีสง่ผลตอ่ความล้มเหลวในการจดัการเร่ืองการลดน า้หนกั  
 
AA612 สมุทัยเวชศาสตร์           3 (3-0-9) 
    (Functional Medicine)  
    พืน้ฐานศาสตร์แห่งการหาต้นเหตขุองการเกิดโรคและการเจ็บป่วยเรือ้รัง การท างานของร่างกาย
ท่ีผิดปกติในระบบต่างๆ ภาวะโภชนาการ การเสียสมดลุของฮอร์โมน ภาวะภูมิคุ้มกนัท างานผิดปกติ การ
อักเสบ สารพิษ สารเคมีและการขจัดสารพิษ การท างานผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การท างาน
ผิดปกติของไมโตคอนเดรีย ความเครียด ออกซิเดชนั การเสียสมดลุของโครงสร้างร่างกาย รวมไปถึงการ
แปลผลการตรวจการท างานผิดปกตขิองระดบัสารอาหารและเมตาบอไลท์ตา่งๆ เพ่ือน าไปสูก่ารวินิจฉยัและ
การรักษาในแนวทางนี ้
 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
AA701 สารนิพนธ์         6 หน่วยกิต 
  (Thematic Paper) 
  การค้นคว้าเฉพาะเร่ืองด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูและ
ควบคมุ เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาทางด้านสขุภาพท่ีเก่ียวกับวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ มีการสอบ
ประมวลความรู้ การน าเสนอหวัข้อศกึษาท่ีแสดงวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน และวิธีด าเนินการศกึษา มีการสอบ
สารนิพนธ์ นกัศกึษาต้องท ารายงานศกึษาค้นคว้าฉบบัสมบรูณ์ในรูปสารนิพนธ์  
   
AA710 วิทยานิพนธ์                 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  วิจยัด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดแูลควบคมุ เพ่ือพฒันาให้
เกิดความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ มีการน าเสนอหวัข้อวิจยัท่ีแสดงวตัถปุระสงค์ 
ขัน้ตอน และวิธีด าเนินการวิจยั มีการสอบวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาต้องท ารายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ในรูป
วิทยานิพนธ์   
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