ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Ph.D. (Anti-aging and Regenerative Medicine)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Doctor of Philosophy Program in Anti-aging and Regenerative Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
ปร.ด. (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
Doctor of Philosophy (Anti-aging and Regenerative Medicine)
Ph.D. (Anti-aging and Regenerative Medicine)

ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยที่มีคุณภาพด้านศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจะช่วยสร้างระบบสุขภาพ
ที่ดีให้แก่ตัวเองและพลเมืองของประเทศ

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และแบบ 2.1)

สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับป.โท

78 หน่วยกิต (แบบ 2.2)

สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับป.ตรี

รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี (แบบ 1.1 และแบบ 2.1)
หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี (แบบ 2.2)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1
1) สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติขึ้นไปอย่างน้อย 1 ผลงาน
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
แบบ 2.1
1) สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณ ฑิต จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ ต่า งประเทศที่ก ระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมี
คุณวุฒิด้านแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสต
รมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภาพ หรือคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.20 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติขึ้นไปอย่างน้อย 1 ผลงาน
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
แบบ 2.2
1) สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง โดยมีคุณวุฒิด้าน
แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาบัณฑิตในระดับดีมาก (ไม่น้อยกว่า 3.25) และมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5
ปี หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.25 จะต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไปในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ด้านเวช
ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น
2) มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ดังนี้
แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เท่านั้น)
วิชาปรับพื้นฐาน
วิทยานิพนธ์
รวม

– (ไม่นับหน่วยกิต)
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ (สาหรับผู้
เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
วิชาปรับพื้นฐาน *
– (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
* สาหรับผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 2.2 เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ (สาหรับผู้
เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
วิชาบังคับ*
24 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
78 หน่วยกิต
* เรียนรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จานวน 6 รายวิชา
18 หน่วยกิต และรายวิชาบังคับในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอีก 2 รายวิชา 6
หน่วยกิต

รายวิชาของหลักสูตร
วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) : ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U
AA801 วิธีการวิจัยทางคลินิก 1

- (3-0-12)

Clinical Research Methodology 1
สถิติวิจัยทางคลินิกเบื้องต้น การวิจัยทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ ในเชิงระบาดวิทยาคลินิก การวิจัยเชิงวินิจฉัย การ
วิ จั ย เชิ ง พยากรณ์ การวิ จั ย เชิ ง สมุ ฏ ฐาน การวิ จั ย เชิ ง การรั ก ษา การวางแผนรู ป แบบงานวิ จั ย ชนิ ด ต่ า งๆ ในแบบ
มาตรฐานสากล
AA802 วิธีการวิจัยทางคลินิก 2

- (3-0-12)

Clinical Research Methodology 2
สถิติวิจัยทางคลินิกขั้นสูง ตัวแปรและตัวชี้วัดต่างๆ การใช้สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งงานวิจัย เชิง
วินิจฉัย การวิจัยเชิงพยากรณ์ การวิจัยเชิงสมุฏฐาน และการวิจัยเชิงการรักษา การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

รายวิชา AA801 และ AA802 สาหรับผู้เรียนแบบ 1.1

AA803 ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

- (3-0-12)

Fundamentals of Anti-aging and Regenerative Medicine
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ ฮิสโตวิทยา สรีรวิทยา เซลล์วิทยา โภชนวิทยา วิถีขีวิตวิทยา ที่ใช้ในพื้นฐานของแนวคิด
ทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
AA804 แนวคิดหลักของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

- (3-0-12)

Core Concept of Anti-aging and Regenerative Medicine
การประยุกต์ใช้แนวคิดความรู้พื้นฐานในเชิงเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยหาการทางานที่
ผิดปกติ การตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แนวทางการรักษาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
สารเสริมอาหาร การให้ฮอร์โมนบาบัด การล้างสารพิษ เซลล์บาบัด การผสมผสานแนวทางการรักษาในโรคเสื่อมและโรคที่
พบบ่อยในเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
รายวิชา AA803 และ AA804 สาหรับผู้เรียนแบบ 2.1 ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการ
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) : ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U
ผู้เรียนทั้งแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ที่มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่
แรกเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อง
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-2 รายวิชา ตามประกาศดังกล่าว
LA500 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

- (3-0-9)

English for Graduate Studies
ศัพท์สานวนและโครงสร้างในตัวบททางวิชาการ ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อการย่อความจากข้อความในสื่ อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ทักษะเบื้องต้นในการนาเสนอทางวิชาการ
LA800 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา

- (3-0-12)

Advanced English for Graduate Studies
ทักษะการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความและข้อโต้แย้ง การโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดและการ
เขียน การอ่านและเขียนบทคัดย่อ และการนาเสนอทางวิชาการ

วิชาบังคับ
AA811 วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินิก 1

3 (3-0-12)

Clinical Research Methodology and Analysis 1
กระบวนการวิจั ย ทางการแพทย์ ในรูปแบบต่างๆ ในเชิงระบาดวิทยาคลิ นิก การวิจัยเชิงวินิจฉัย การวิจัยเชิง
พยากรณ์ การวิจัยเชิงสมุฏฐาน การวิจัยเชิงการรักษา การวางแผนรูปแบบงานวิจัยชนิดต่างๆ ในแบบมาตรฐานสากล
AA812 วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินิก 2

3 (3-0-12)

Clinical Research Methodology and Analysis 2
สถิติวิจัยทางคลินิกเบื้องต้นและขั้นสูง ตัวแปรและตัวชี้วัดชนิดต่างๆ การใช้สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงวินิจฉัย
การวิจัยเชิงพยากรณ์ การวิจัยเชิงสมุฏฐาน และการวิจัยเชิงการรักษา การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
วิชาเลือก (เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต)
AA821 เวชศาสตร์เสริมสวย

3 (3-0-12)

Cosmetic Medicine
ความรู้เกี่ยวกับผิวหนังและเวชศาสตร์เสริมสวย การแก้ไขปัญหาความชราของใบหน้าด้วยวิธีต่างๆ การใช้สารเสริม
อาหาร เครื่องสาอาง การฉีดผิว การลอกหน้า เลเซอร์ และศัลยกรรม การใช้เซลล์ต้นกาเนิดและสารฟื้นฟูสภาพของผิวหน้า
AA822 การแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน

3 (3-0-12)

Complimentary Alternative Medicine
การรั กษาในแนวทางของแพทย์ ทางเลื อกแบบผสมผสาน และการประยุกต์ โ ดยผสมผสานกับเวชศาสตร์แผน
ปัจจุบันในแนวทางการรักษาแบบองค์รวม
AA823 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับบุคลากรทางการแพทย์

3 (3-0-12)

Sport Science for Health Practitioners
วิทยาศาสตร์ การกีฬา การออกกาลั งกาย กายวิภ าคและสรีรวิทยาของกล้ ามเนื้อ และการออกกาลั งกาย การ
ออกแบบการออกกาลังกายเฉพาะบุคคล สารเสริมอาหารและการปรับสมดุลฮอร์โมนที่เกีย่ วข้องกับการออกกาลังกาย

AA824 เพศวิทยาคลินิก

3 (3-0-12)

Clinical Sexology
ประวัติศาสตร์ของเพศวิทยา ความสาคัญและผลกระทบต่อสุขภาพของปัญหาทางเพศ กายวิภาคและสรีรวิทยาทาง
เพศ ความผิดปกติทางเพศชนิดต่างๆ การวินิจฉัยและให้การรักษา การให้คาปรึกษา และกฎหมายทางเพศ
AA825 การประยุกต์ใช้สารเสริมอาหารในทางปฏิบัติ

3 (3-0-12)

Application of Dietary Supplements to Practice
การประเมิน ภาวะโภชนาการเฉพาะบุคคล การให้สารเสริมอาหารในสภาวะโรคต่างๆ ตามเพศและกลุ่ ม อายุ
มาตรฐานของสารเสริมอาหาร ประโยชน์และโทษของสารเสริมอาหาร การตลาดของการทาธุรกิจสารเสริมอาหาร
AA826 การจัดการแบบองค์รวมในการควบคุมน้าหนัก

3 (3-0-12)

Holistic Approach in Weight Management
การจัดการแบบองค์รวมในการควบคุมน้าหนัก และภาวะน้าหนักเกิน การประเมินและวินิจฉัย การประยุกต์ใช้
หลักการแบบองค์รวมอย่างผสมผสานในการควบคุมน้าหนักโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการตามแนวทางศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยานิพนธ์
สาหรับผู้เรียนแบบ 1.1 และ 2.2
AA910 ดุษฎีนิพนธ์

48 หน่วยกิต

Dissertation
การวิจัยคิดค้นเพื่อสร้างหรือพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ด้วยผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือเชิงวิชาการด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิชาการในระดับสูงที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านการ
สาธารณสุขของประเทศ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการใช้
ความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงวิธีการนาเสนอหัวข้อและเค้าโครงของงานวิจัยอย่างถูกต้อง
พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการทาวิจัยทุกภาคการศึกษาและนาเสนอผลงานเพื่อสอบดุษฎีนิพนธ์ และเขี ยนเป็นรายงาน
ที่สมบูรณ์ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์

สาหรับผู้เรียนแบบ 2.1
AA911 ดุษฎีนิพนธ์

36 หน่วยกิต

Dissertation
การศึกษาค้นคว้าและทาวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการและวิชาชีพในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาแนะนาและดูแลการดาเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การนาเสนอหัวข้อและเค้าโครงของงานวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษา การนาเสนอผลงานเพื่อสอบ ดุษฎีนิพนธ์ และการปรับแก้ไขเพื่อเขียนเป็นรายงานที่
สมบูรณ์ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ บังคับสาหรับผู้เรียนแบบ
2.2 (6 รายวิชา 18 หน่วยกิต)
AA501 เซลล์วิทยาของความชรา

3 (3-0-12)

Cell Biology of Aging
ความรู้พื้นฐานด้านเซลล์วิทยา การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและนอกพันธุกรรม การถอดรหัสจากดีเอ็นเอสู่อาร์
เอ็นเอและสู่โปรตีน การเปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีน ผนังของเซลล์และการขนส่งผ่านเซลล์ สัญญาณผ่านเซลล์ อวัยวะ
ภายในเซลล์และหน้าที่ การตายของเซลล์ การหดสั้นของเทโลเมียร์และเซลล์ชรา การกลายพันธุ์ของเซลล์ ชีววิทยาของ
เซลล์มะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์ต้นกาเนิด และภูมิคุ้มกันวิทยา
AA502 การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์

3 (3-0-12)

Life Style for Optimal Health
ศาสตร์แห่งการดาเนินชีวิตที่ถูกสุขภาพ อันประกอบด้วยการเลือกทานอาหารอย่างถูกวิธี การดื่มน้าอย่างถูกหลัก
การหายใจ การออกกาลัง การลดสารพิษ และการพักผ่อนและลดความเครียด อาหารสุขภาพ อาหารที่มีสารพิษ และการ
ล้างพิษ ภาวะภูมิแพ้ต่ออาหารและการเกิดภาวะลาไส้รั่ว กลไกการกาจัดสารพิษตามธรรมชาติของร่างกาย การสวนล้าง
ลาไส้ พิษของโลหะหนัก คีเลชั่นบาบัด สารพิษในธรรมชาติอันได้แก่ คลื่นเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มลภาวะจากอากาศ
น้าดื่ม ที่อยู่อาศัย และสารกัมมันตภาพรังสี ภาวะเป็นพิษจากยา ปรัชญาของการออกกาลัง การเล่นกีฬาและการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา การออกกาลังในผู้ป่วย อาหารเสริมกับการออกกาลัง และการลดความเครียด

AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา

3 (3-0-12)

Nutritional Biochemistry
ชีวเคมีพื้นฐานของสารอาหาร ได้แก่ เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมตาบอลิสมของ
ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ การย่อยและดูดซึมอาหาร บทบาทของสารอาหารต่อการเกิดความชรา การจากัดอาหารเพื่อ
ชะลอวัย โรคอ้วน อาหารลดน้าหนัก ไฟโตนูเตรียนท์
AA505 สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม

3 (3-0-12)

Hormone Physiology and Replacement
ความรู้พื้นฐานด้านต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตา
แกลนดิน ฮอร์ โ มนเพศชายและเพศหญิง เมลาโตนิน โรคและภาวะอันเกิดจากการขาดฮอร์โ มนรวมถึงการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ อันได้แก่ การขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ภาวะวัยทอง อาหารเสริมฮอร์โมน รวมทั้งการใช้ฮอร์โมนใน
วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
AA506 โรคที่มีความสาคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

3 (3-0-12)

Common Diseases related to Anti-aging and Regenerative Medicine
โรคที่พบบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความชรา โรคเส้นเลือดหัวใจและปัจจัยเสี่ยง ภาวะไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบทางเดิน
หายใจ โรคภูมิแพ้ ภาวะภูมิต้านทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและระบบประสาท โรคติดเชื้อที่พบบ่อย และโรคกระดูก
บาง รวมทั้งหลักในการใช้ยา อันได้แก่ ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น การบริหารยาในร่างกาย
AA507 เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

3 (3-0-12)

Anti-aging and Regenerative Medicine
ทฤษฏีของความชรา สาเหตุของความชราที่ไม่ได้ครอบคลุมในวิ ชาอื่น ๆ อนุมูลอิสระและโรค อันเกิดจากอนุมูล
อิสระ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ ภูมิแพ้ต่ออาหาร
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การตรวจรหัสทางพันธุกรรม การรักษาความชรา
ด้วยอาหารเสริม การใช้อาหารเสริมเฉพาะโรค และความรู้ด้านเซลล์ต้นกาเนิด

แผนการศึกษา
แบบ 1.1 ทาเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
สาหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เท่านั้น
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AA801

วิธีการวิจัยทางคลินิก 1

-

AA802

วิธีการวิจัยทางคลินิก 2

-

AA910

ดุษฎีนิพนธ์

6

AA910

ดุษฎีนิพนธ์

6

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

แบบ 2.1 เรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
สาหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA803

AA811
AA8XX

ภาคเการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ความรู้พื้นฐานของเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ *

-

AA804

แนวคิดหลักของเวชศาสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ *

-

3

AA812

วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินกิ 2

3

3

AA8XX

วิชาเลือก

3

วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินกิ 1
วิชาเลือก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

* สาหรับผู้ทไี่ ม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA911

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
AA911

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA911

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

รหัสวิชา
AA911

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

แบบ 2.2 เรียนรายวิชาและทาดุษฎีนิพนธ์ (78 หน่วยกิต)
สาหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต

AA501

เซลล์วิทยาของความชรา

3

AA502

การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์

3

AA503

ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา

3

AA505

สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้
ฮอร์โมนเสริม

3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AA506

โรคที่มีความสาคัญทางด้านเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

3

AA507

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

AA8XX

วิชาเลือก

3

3

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AA811

วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินกิ 1

3

AA8XX

วิชาเลือก

3

AA910

ดุษฎีนิพนธ์

6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AA812

วิธีการวิจัยและวิเคราะห์ทางคลินกิ 2

3

AA910

ดุษฎีนิพนธ์

6

ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
9

รหัสวิชา
AA910

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
9

