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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทยบ์รูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

เป็นหลักสูตรทีม่ีเนือ้หาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ทีส่อดคล้องกับความต้องการของคนท่ัวไป  
คือ การดูแลแบบองคร์วม เร่ิมต้นทีต่นเอง ป้องกันไม่ใช่รักษา เล่ียงยา และสารเคมีให้น้อยที่สุด  
อีกท้ังยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจของชาต ิในเร่ือง Medical Tourism อีกด้วย 
หลักสูตรมีคณาจารยผู้์ทรงคุณวุฒ ิทีม่ีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลท่ัวไป  

ทีแ่ม้ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย ์ 
มีแนวคิดของมหาวิทยาลัยทีม่ิได้มุ่งเน้นให้ความรู้แต่เพยีงนักศึกษาทีต่้องการใบปริญญาเท่าน้ัน  

แต่ยังมุ่งเน้นการกระจายความรู้สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง  
เกิดประโยชนโ์ดยรวมแก่สังคมอีกด้วย” 

 
ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ 

ผู้อ านวยการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

เปิดรับสมัครนักศกึษาใหม่ รุ่นที ่9 

ตัง้แต ่วันที ่7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 
ภาษาองักฤษ  :  Master of Science Program in Anti-aging and Regenerative Medicine 
 
วิชาเอก เปิดสอนทัง้หมด 2 กลุม่วิชา คือ 
1. กลุม่วิชาเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ  ส าหรบัผูจ้บปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
2. กลุม่วิชาวิทยาศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ  ส าหรบัผูท่ี้จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
 

ระยะเวลาการศึกษา   2  ปีการศกึษา  
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 กลุม่ วิชาเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ  
360,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี)  แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 90,000  บาท 
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ  
240,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี) แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 60,000  บาท 
 วิชาปรบัพืน้ฐาน (ส าหรบัเตรียมความพรอ้มทางวิทยาศาสตรใ์นบางทา่น) 4,500 บาท  
 วิชาภาษาองักฤษส าหรบับณัฑิตศกึษา (ส าหรบับางท่านท่ีไมย่ื่นคะแนน TOEIC หรือ TOEFL หรือ 
IELTS หรือ DPU Get) 4,500 บาท  

 
ภาคการศึกษาทีรั่บเข้าเรียน 

ภาค  ฤดรูอ้น วนัเปิดภาคเรียน  ปลายเดือน เมษายน – ปลายเดือน มิถนุายน 2563   
   (เฉพาะผูท่ี้ตอ้งเรียนปรบัพืน้ฐาน) 
ภาค  1  วนัเปิดภาคเรียน  ปลายเดือน มิถนุายน 2563 

 
สถานทีเ่รียน 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 3 
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เวลาเรียน 
- วนัเสาร-์อาทิตย ์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
- เรียน Online (ส าหรบันกัศกึษาเพิ่มพนูความรู ้(Credit Bank) เฉพาะผูจ้บแพทยศาสตร

บณัฑิต หรือผูจ้บสายวิทยาศาสตร ์เชน่ เภสชักร หรือทนัตแพทย)์ 
เรียนปรับพืน้ฐาน ภาคฤดูร้อน (เฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ) 
ปลายเดือน เมษายน – ปลายเดือน มิถนุายน 2563   
ภาคเรียนที ่1/2563 
ปลายเดือน มิถนุายน 2563 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  
  โครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      9   หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ ์       12 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
  แผน ข  
  โครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  วิชาปรบัพืน้ (เฉพาะผูท่ี้ไมไ่ดจ้บดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ - หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      15 หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ ์        6 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
 
รายวิชา 

 
 
  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

พืน้ฐานวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

Fundamentals of Medical Sciences

*ใหผ้ลการเรยีนเป็น S หรอื U

วิชาปรับพืน้ 1 รายวิชา (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย)์

AA500 ไมน่บัหน่วยกิต
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วิชาบังคับร่วม 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต 
AA501 เซลลว์ิทยาของความชรา  3 (3-0-12) 
 Cell Biology of Aging 
AA502 การด าเนินชีวิตเพ่ือสขุภาพสมบรูณ ์ 3 (3-0-12) 
 Life Style for Optimal Health  
AA503 ชีวเคมีดา้นโภชนวิทยา 3 (3-0-12) 
 Nutritional Biochemistry 
 

วิชาบังคับส าหรับกลุ่มวิชาเวชศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต 
AA505 สรีรวิทยาของฮอรโ์มนและการใหฮ้อรโ์มนเสรมิ 3 (3-0-12) 
 Hormone Physiology and Replacement   
AA506 โรคท่ีมีความส าคญัทางดา้นเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ  3 (3-0-12) 
 Common diseases related to anti-aging and regenerative medicine 
AA507 เวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 3 (3-0-12) 
 Anti-aging and Regenerative Medicine 
AA511 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย ์ 3 (3-0-12) 
  Medical Research Methodology 

 
วิชาบังคับส าหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต 
AA508 สรีรวิทยาของฮอรโ์มน 3 (3-0-12) 
 Hormone Physiology  
AA509 โรคส าคญัท่ีพบบอ่ย 3 (3-0-12) 
 Common Medical Diseases  
AA510 วิทยาศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 3 (3-0-12) 
 Anti-aging and Regenerative Science 
AA512 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ    3 (3-0-12) 
  Research Methodology for Anti-Aging and Regenerative Medicine 
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วิชาเลือก 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต 
AA601 เวชศาสตรค์วามงาม 3 (3-0-12) 
  Aesthetic Medicine  
AA602 การแพทยท์างเลือก 3 (3-0-12) 
  Alternative Medicine 
AA603 สมัมนาทางวิชาการ 1 3 (3-0-12) 
  Academic Seminar 1 
AA604 สมัมนาทางวิชาการ 2 3 (3-0-12) 
  Academic Seminar 2 
AA605 คลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 1 3 (0-9-0) 
  Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1 
AA606 คลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 2 3 (0-9-0) 
  Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2 
AA607 การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพและความงาม 3 (3-0-12) 
  Business Management and Law for Health Professionals 
AA608  กีฬาและวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย  3 (3-0-12) 
  Sport and Exercise Science 
AA609  วิทยาศาสตรแ์ละวิทยาการทางเพศ 3 (3-0-12) 
  Sexual Science and Technology  
AA610  การประยกุตส์ารเสรมิอาหารทางการแพทย ์ 3 (3-0-12) 
  Clinical Application in Dietary Supplements 

 
วิชาวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์

รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต 
AA701 สารนิพนธ ์ 6 
  Independent Study   
AA710 วิทยานิพนธ ์ 12 
  Thesis 
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แผนการศึกษา 
 

 กลุ่มวิชา เวชศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
AA501 เซลลว์ิทยาของความชรา 3 AA506 โรคทีม่ีความส าคญัทางดา้นเวช

ศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟู
สขุภาพ 

3 

AA502 การด าเนินชีวิตเพื่อสขุภาพ
สมบรูณ ์

3 AA507 เวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟู
สขุภาพ 

3 

AA503 ชีวเคมีดา้นโภชนวิทยา 3 AA511 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย ์ 3 
AA505 สรรีวิทยาของฮอรโ์มนและการ

ใหฮ้อรโ์มนเสรมิ 
3 AAXXX วิชาเลอืก 3 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกติ) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกติ) 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
AAXXX วิชาเลอืก 3 AAXXX วิชาเลอืก 3 
AA710 วิทยานิพนธ ์ 6 AA710 วิทยานิพนธ ์ 6 
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 กลุ่มวิชา วิทยาศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 

ปีที ่1 (เฉพาะผู้ทีไ่ม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ 
( - หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
AA500 พืน้ฐานวิทยาศาสตรก์ารแพทย*์ - 

* ไมน่บัหนว่ยกิตและใหผ้ลการเรยีนเป็น S หรอื U 

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
AA501 เซลลว์ิทยาของความชรา 3 AA509 โรคส าคญัที่พบบอ่ย 3 
AA502 การด าเนินชีวิตเพื่อสขุภาพ

สมบรูณ ์
3 AA510 วิทยาศาสตรช์ะลอวยัและ

ฟ้ืนฟสูขุภาพ 
3 

AA503 ชีวเคมีดา้นโภชนวิทยา 3 AA512 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาการ
ชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 

3 

AA508 สรรีวิทยาของฮอรโ์มน 3 AAXXX วิชาเลอืก 3 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกติ) ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกติ) 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
AA701 สารนิพนธ ์ 3 AA701 สารนิพนธ ์ 3 
AAXXX วิชาเลอืก 3 AAXXX วิชาเลอืก 3 
AAXXX วิชาเลอืก 3 AAXXX วิชาเลอืก 3 

 
 
อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 แพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทยด์า้นเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 
 นกัวิชาการสาธารณสขุ 
 นกับรหิารงานดา้นสาธารณสขุและภาคเอกชน 
 ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
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การสมัครนักศกึษาใหม่ 
 
ก าหนดการรับสมัคร 

ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทกุปี  ก าหนดปิดรบัสมคัรตามการรายงานตวันกัศกึษาใหม่ 
หากนกัศกึษารายงานตวัเตม็จ านวนแลว้จะประกาศใหท้ราบท่ีหนา้เว็บไซตข์องหลกัสตูร 

 
ก าหนดการสอบและการจัดสอบ 
 กลุ่มเวชศาสตร ์ (สอบวันเสารท์ี่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.  ผู้มาสมัคร  
20 ล าดับแรกจะได้สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับวันสอบข้อเขียน โดยสัมภาษณช่์วง 12.00-14.00 น. 
>>> ผู้สมัครล าดับที ่21 เป็นต้นไป หลักสูตรจะแจ้งวันสอบสัมภาษณใ์ห้ทราบภายหลัง) 

 สอบข้อเขียน  เวลา 9.00-12.00 น. 
1) ภาษาองักฤษ 

 2)  Common Medical Knowledge (เฉพาะกลุม่เวชศาสตร)์ 
 3) วิเคราะหบ์ทความ 

 สอบสัมภาษณ์  สัมภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสท่ีจะส า เร็จการศึกษา  
รวมทัง้ทดสอบความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร  

 
 กลุ่มวิทยาศาสตร ์ (สอบวันอาทิตยท์ี่ 2 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 9.00-12.00 น.  ผู้มาสมัคร  
20 ล าดับแรกจะได้สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับวันสอบข้อเขียน โดยสัมภาษณช่์วง 12.00-14.00 น. 
>>> ผู้สมัครล าดับที ่21 เป็นต้นไป หลักสูตรจะแจ้งวันสอบสัมภาษณใ์ห้ทราบภายหลัง) 

 สอบข้อเขียน  เวลา  9.00-12.00 น. 
1) ภาษาองักฤษ 
2) General Aptitude Test 
3) พืน้ฐานความรูท้างวิทยาศาสตร ์(เฉพาะกลุม่วิทยาศาสตร)์ 
4) การวิเคราะหบ์ทความ 
 สอบสัมภาษณ์  สัมภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสท่ีจะส า เร็จการศึกษา  
รวมทัง้ทดสอบความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร 
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หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
1. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแ่ว่นตา ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ จ านวน 4 รูป (ภาพถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ระดบัปรญิญาตรี จ  านวน 1 ฉบบั 
4. ช าระคา่สมคัร 500 บาท ท่ีส านกังานหลกัสตูรฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติชัน้ 3 (กรณีไม่สะดวกมาช าระ

คา่สมคัรดว้ยตนเอง ใหโ้ทรตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี โทร. 02 954 7300 ตอ่ 853 เพ่ือโอนคา่สมคัรเรียน) 
5. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือช่ือสกลุ (หากมีการเปล่ียนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกลุ) (ถา้มี) 
6. *ในกรณีนกัศกึษาปีสดุทา้ยของระดบัปริญญาตรีใหใ้ชห้นงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาและส า เนา

ใบแสดงผลการศกึษาเพ่ือยืนยนัวา่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรีจรงิ  
7. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถา้มี) 
8. จดหมายหรือ portfolio (ถา้มี) 
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
1. กรอกขอ้มลูสมคัรสอบในใบสมคัรท่ีมหาวิทยาลยัหรือกรอกใบสมคัรออนไลน ์ใหค้รบถว้น 
2. เม่ือขอ้มลูการสมคัรเขา้ระบบแลว้ ผูป้ระสานงานโครงการ จะตดิตอ่กลบัทา่นใหจ้ดัสง่เอกสาร

ประกอบการสมคัรเรียน โดยทา่นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเรียนได ้(หรือ หาก
ทา่นประสงคจ์ะเขา้มาสมคัรเรียนท่ีมหาวิทยาลยั โดยไมก่รอกใบสมคัรเรียนออนไลนก็์สามารถท าได)้ 

3. สง่หลกัฐานการสมคัร และช าระคา่สมคัรสอบดว้ยตนเอง หรือสง่เอกสารการสมคัรทางไปรษณียม์าท่ี  
ส านักงานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทยบู์รณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
(อาคารเฉลิมพระเกียรต ิช้ัน 3) 
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม. 10210 
(วงเล็บมุมซองว่า สมัครเข้าศึกษาต่อ รุ่นที ่9) 

4. ช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัร 500 บาท   
 ช าระดว้ยตนเอง หรือ 
 โอนคา่สมคัรเขา้บญัชีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ธนาคารกสิกรไทย  

เลขท่ีบญัชี 058-2-79124-4 (โดยทา่นจะตอ้งน าสง่สลิปการโอนคา่สมคัรใหเ้จา้หนา้ท่ีผูร้บัสมคัรดว้ย) 
 

+++เจ้าหน้าทีจ่ะออกบัตรสอบให้เฉพาะท่านที่ส่งเอกสารถงึมหาวิทยาลัยครบถ้วนและโอน 
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน+++ 
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สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิชัน้ 3  

 
ตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่
ส านกังานเลขานกุารโครงการปรญิญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 
วิทยาลยัการแพทยบ์รูณาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิชัน้ 3 
เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
e-mail:  Antiaging_dpu@yahoo.com; Antiaging@dpu.ac.th 
 

หรือโทรสอบถามขอ้มลูไดท้กุวนั จนัทร ์– อาทิตย ์ เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
โทรศพัท ์ 029547300 ตอ่ 853   
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แผนทีเ่ดนิทาง 
http://www.dpu.ac.th/admission/map.php 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
AA500 พืน้ฐานวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

Fundamentals of Medical Sciences 
ความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยอ์นัไดแ้ก่ ชีววิทยาและชีวเคมี
พืน้ฐาน กายวิภาคและสรรีวิทยา รวมทัง้ค  าศพัทท์างการแพทยท์ี่จ  าเป็น 

AA501 เซลลว์ิทยาของความชรา 
Cell Biology of Aging 
 

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นเซลลว์ิทยา การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและนอกพนัธุกรรม 
การถอดรหัสจาก ดีเอ็นเอ สู่ อารเ์อนเอ และสู่โปรตีน การเปลี่ยนโครงสรา้ง
ของโปรตีน ผนงัของเซลลแ์ละการขนสง่ผ่านเซลล ์สญัญาณผ่านเซลล ์อวยัวะ
ภายในเซลลแ์ละหนา้ที่ การตายของเซลล ์การหดสัน้ของเทโลเมียรแ์ละเซลล์
ชรา การกลายพนัธุข์องเซลล ์ชีววิทยาของเซลลม์ะเร็ง ชีววิทยาของเซลลต์น้
ก าเนิด และภมิูคุม้กนัวิทยา 

AA502 การด าเนินชีวิตเพ่ือสขุภาพสมบรูณ ์
Life Style for Optimal Health 
 

ศาสตรแ์หง่การด าเนินชีวิตที่ถกูสขุภาพ อนัประกอบดว้ยการเลือกทานอาหาร
อยา่งถกูวิธี การดื่มน า้อยา่งถกูหลกั การหายใจ การออกก าลงั การลดสารพิษ 
และการพักผ่อนและลดความเครียด อาหารสขุภาพ อาหารที่มีสารพิษ และ
การลา้งพิษ ภาวะภมิูแพต้่ออาหารและการเกิดภาวะล าไสร้ั่ว กลไกการก าจดั
สารพิษตามธรรมชาติของร่างกาย การสวนลา้งล  าไส ้พิษของโลหะหนัก 
คีเลชั่นบ  าบดั สารพิษในธรรมชาติอนัไดแ้ก่ คลื่นเสียงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ 
มลภาวะจากอากาศ น า้ดื่ม ที่อยู่อาศัย และสารกัมมันตภาพรงัสี ภาวะเป็น
พิษจากยา ปรชัญาของการออกก าลงั การเล่นกีฬาและการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา การออกก าลังในผูป่้วย อาหารเสริมกับการออกก าลัง และการลด
ความเครยีด 

AA503 ชีวเคมีดา้นโภชนวิทยา 
Nutritional Biochemistry 
 

ชีวเคมีพืน้ฐานของสารอาหาร ไดแ้ก่ เมตาบอลิสมของคารโ์บไฮเดรต โปรตีน
และกรดอะมิโน เมตาบอลิสมของไขมนั วิตามินและเกลือแร ่การยอ่ยและดดู
ซมึอาหาร บทบาทของสารอาหารตอ่การเกิดความชรา การจ ากดัอาหารเพื่อ
ชะลอวยั โรคอว้น อาหารลดน า้หนกั ไฟโตนเูตรยีนท ์

AA505 สรรีวิทยาของฮอรโ์มนและการใหฮ้อรโ์มนเสรมิ 
Hormone Physiology and Replacement 
 

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นต่อมไรท้่อ อันไดแ้ก่ ฮอรโ์มนจากต่อมใตส้มอง ฮอรโ์มน
จากต่อมหมวกไต ธัยรอยดฮ์อรโ์มน พรอสตาแกลนดิน ฮอรโ์มนเพศชายและ
เพศหญิง เมลาโตนิน โรคและภาวะอันเกิดจากการขาดฮอรโ์มนรวมถึงการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ อนัไดแ้ก่ การขาดฮอรโ์มนจากต่อมหมวกไต ภาวะ
วยัทอง อาหารเสริมฮอรโ์มน รวมทัง้การใชฮ้อรโ์มนในวิทยาการชะลอวยัและ
ฟ้ืนฟสูขุภาพ 

AA506 โรคที่มีความส าคญัทางดา้นเวชศาสตร ์
ชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 
Common diseases related to anti-aging 
and regenerative medicine 
 

โรคที่พบบอ่ย ซึง่สว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากความชรา ไดแ้ก่ โรคเสน้เลือดหวัใจ
และปัจจยัเสี่ยง ภาวะไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู ภาวะหวัใจลม้เหลว 
ภาวะดือ้ต่ออินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภมิูแพ ้ภาวะภมิูตา้นทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและ
ระบบประสาท โรคติดเชือ้ที่พบบอ่ย และโรคกระดกูบาง รวมทัง้หลกัในการใช้
ยา อนัไดแ้ก่ ความรูท้างเภสชัจลนศาสตรเ์บือ้งตน้ การบรหิารยาในรา่งกาย 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
AA507 เวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 

Anti-aging and Regenerative Medicine 
ทฤษฏีของความชรา สาเหตขุองความชราที่ไม่ไดค้รอบคลมุในวิชาอ่ืน ๆ อนมุลู
อิสระและโรคอนัเกิดจากอนมุลูอิสระ การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการทางดา้นเวช
ศาสตรช์ะลอวยั เช่น ระดบัของฮอรโ์มน วิตามิน เกลือแร ่ภมิูแพต้่ออาหาร การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการเพื่อวินิจฉัยโรคกระดกูบาง เภสชัพนัธุกรรม การตรวจ
รหัสทางพันธุกรรม การรักษาความชราดว้ยอาหารเสริม การใชอ้าหารเสริม
เฉพาะโรค และความรูด้า้นเซลลต์น้ก าเนิด 

AA508 สรรีวิทยาของฮอรโ์มน 
Hormone Physiology 

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นต่อมไรท้่อ อนัไดแ้ก่ ฮอรโ์มนจากต่อมใตส้มอง ฮอรโ์มนจาก
ต่อมหมวกไต ธัยรอยดฮ์อรโ์มน พรอสตาแกลนดิน ฮอรโ์มนเพศชายและเพศ
หญิง เมลาโตนิน โรคและภาวะอนัเกิดจากการขาดฮอรโ์มนรวมถึงการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ อนัไดแ้ก่ การขาดฮอรโ์มนจากตอ่มหมวกไต ภาวะวยัทอง 

AA509 โรคส าคญัที่พบบอ่ย 
Common Medical Diseases 
 

โรคที่พบบ่อย ซึ่งเก่ียวขอ้งกับความชรา อนัไดแ้ก่ โรคเสน้เลือดหวัใจและปัจจยั
เสี่ยง ภาวะไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู ภาวะหวัใจลม้เหลว ภาวะดือ้ตอ่
อินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบทางเดินหายใจ 
โรคภูมิแพ ้ภาวะภูมิตา้นทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและระบบประสาท 
โรคติดเชือ้ที่พบบอ่ย และโรคกระดกูบาง 

AA510 วิทยาศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 
Anti-aging and Regenerative Science 
 

ทฤษฏีของความชรา สาเหตขุองความชราที่ไม่ไดค้รอบคลมุในวิชาอ่ืน ๆ อนมุลู
อิสระและโรคอันเกิดจากอนุมูลอิสระ การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการทางดา้น
วิทยาศาสตรช์ะลอวยั เช่น ระดบัของฮอรโ์มน วิตามิน เกลือแร ่ภมิูแพต้่ออาหาร 
การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การ
ตรวจรหสัทางพนัธุกรรม การป้องกนัความชราดว้ยอาหารเสรมิ 

AA511 ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย ์ 
Medical Research Methodology 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์วิธีการออกแบบการวิจัยและ
ประเภทของการวิจยัทางการแพทย ์การวินิจฉัยทางคลินิก ความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นทางการวิจัย การวิจัยเชิงวินิจฉัย  การวิจัยทางการรักษา การ
ออกแบบการวิจัยทางคลินิก ตัวแปรและบทบาทของตัวแปรในงานวิจัยทาง
คลินิก สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานแบบใช้พารามิเตอรแ์ละไม่ใช้
พารามิเตอร์ สถิติอนุมาน การวิ เคราะห์ความแปรปรวน การวิ เคราะห์
ความสมัพนัธข์องตวัแปร การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์การวิเคราะหก์ารถดถอย 

AA512 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สขุภาพ  
Research Methodology for Anti-Aging and 
Regenerative Medicine 
 

หลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์วิธีการออกแบบการวิจัยและ
ประเภทของการวิจัยทางวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นทางการวิจัย ตัวแปรและบทบาทของตัวแปรในงานวิจัยทาง
วิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานแบบ
ใชพ้ารามิเตอรแ์ละไม่ใชพ้ารามิเตอร ์สถิติอนมุาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
การวิเคราะหค์วามสมัพันธข์องตัวแปร การวิเคราะห์สหสมัพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอย 

AA601 เวชศาสตรค์วามงาม 
Aesthetic Medicine 
 

โครงสรา้งพืน้ฐานของผิวหนัง เสน้ผมและเล็บ โรคทางผิวหนังที่พบบ่อย ความ
ชราของใบหนา้และผิวพรรณ ศาสตรก์ารคืนความเยาวว์ัยของผิวหนัง เทคนิค
ทางดา้นเวชศาสตรค์วามงามที่ควรรู ้เช่น การฉีดโบทอกซ ์หรือสารเติมเต็ม การ
ลอกหนา้ การใชเ้ลเซอร ์การเลือกใชเ้ครื่องส  าอาง อาหารเสริมเพื่อความงาม 
และการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดในทางเวชศาสตรค์วามงาม 
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AA602 การแพทยท์างเลือก 

Alternative Medicine 
 

ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นแพทยท์างเลือก และการรกัษาแบบองคร์วม การ
ฝังเข็ม สปาบ าบดั นวดบ าบดั การดดักระดกู แผนไทยและแผนสากล การใช้
สมนุไพร พลงังานศาสตร ์และการบ าบดัดว้ยออกซิเจน 

AA603 สมัมนาทางวิชาการ 1  
Seminar 1 
 

การคน้ควา้เอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู การ
สร้างมโนทัศน์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อการน าเสนอและอภิปรายร่วมกับกลุ่ม
นกัศกึษาและคณาจารย ์

AA604 สมัมนาทางวิชาการ 2  
Seminar 2 
 

การคน้ควา้เอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู การ
สร้างมโนทัศน์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อการน าเสนอและอภิปรายร่วมกับกลุ่ม
นักศึกษาและคณาจารย ์ โดยหวัขอ้ที่เลือกจะแตกต่างจากสัมมนาวารสารทาง
วิชาการ 1 

AA605 คลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 1 
Anti-Aging and Regenerative Medicine 
Clinic 1 

การฝึกงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยั คลินิกสปา คลินิกความ
งาม และคลินิก  อ่ืน ๆ ตามที่คณาจารย์เห็นเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาไดมี้การฝึกการซกัประวตัิ  ตรวจรา่งกายทางระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับดา้นเวชศาสตรช์ะลอวยั รวมทัง้การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การวินิจฉัย 
แนะน า ใหก้ารป้องกนัและรกัษาดว้ยยา ฮอรโ์มน อาหารเสรมิ เนน้การรกัษาดา้น
การออกก าลงักาย และแนวแพทยท์างเลือก แก่ผูท้ี่มารบัค  าแนะน า ในศาสตรท์ี่
เก่ียวกบัการป้องกนัและชะลอความชรา 

AA606 คลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 2 
Anti-Aging and Regenerative Medicine 
Clinic 2 

การฝึกงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตรช์ะลอวยั คลินิกสปา คลินิกความ
งาม และคลินิก  อ่ืน ๆ ตามที่คณาจารย์เห็นเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาไดมี้การฝึกการซกัประวตัิ  ตรวจรา่งกายทางระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับดา้นเวชศาสตรช์ะลอวยั รวมทัง้การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การวินิจฉัย 
แนะน า ใหก้ารป้องกนัและรกัษาดว้ยยา ฮอรโ์มน อาหารเสรมิ เนน้การรกัษาดา้น
การออกก าลงักาย และแนวแพทยท์างเลือก แก่ผูท้ี่มารบัค  าแนะน า ในศาสตรท์ี่
เก่ียวกบัการป้องกนัและชะลอความชรา โดยสถานที่ฝึกงานที่นกัศกึษาแต่ละคน
เลือก จะตอ้งแตกต่างจากสถานที่ฝึกงานที่เคยเลือกไวใ้นวิชาคลินิกเวชศาสตร์
ชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ 1 

AA607 การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพ
และความงาม 
Business Management and Law for Health 
Professionals 

การจดัการธุรกิจสถานสง่เสริมสขุภาพและความงาม รวมทัง้สปาทางการแพทย ์
คลินิกความงาม คลินิกแพทย์ทางเลือก และคลินิกลดน ้าหนัก รากฐาน
จรรยาบรรณในธุรกิจ การวางแผนการเงิน การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับสุขภาพและความงาม และกฎหมาย
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

AA608 กีฬาและวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย  
Sport and Exercise Science 
 

ความรูท้างสรรีวิทยาการออกก าลงักาย กีฬาและวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย 
การเปลี่ยนแปลงทางรา่งกายที่มีต่อการออกก าลงักาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและการประเมินสมรรถภาพในคนที่มีสุขภาพดีและคนที่เป็นโรค การ
ก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกาย ผลของการออกก าลงักายที่มีต่อโรคต่างๆ 
และความเขา้ใจต่อการเคลื่อนไหวของมนุษย ์เรียนรูห้ลักโภชนาการดา้นการ
น าไปใชท้ัง้ทางดา้นการออกก าลงักายและการกีฬา ฝึกปฏิบตัิการออกก าลงักาย
รูปแบบต่างๆ ทัง้ทางดา้นระบบหวัใจ กลา้มเนือ้ และการยืดเหยียด รวมทัง้การ
ออกแบบโปรแกรมออกก าลงักายใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน
ในแตล่ะบคุคล 
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AA609 วิทยาศาสตรแ์ละวิทยาการทางเพศ  

Sexual Science and Technology 
 

ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรท์างเพศ ประวตัิศาสตรว์ิชาเพศศาสตร ์
กายวิภาค สรรีวิทยา การตอบสนองทางเพศในมนษุย ์โครงสรา้งพืน้ฐานของเพศ
สภาพในมนษุย ์เพศวิถี เพศภาวะ อตัลกัษณท์างเพศ สขุภาพและสขุภาวะทาง
เพศ อนามัยเจริญพันธุ์ ความบกพร่องทางเพศและการบ าบัดรักษาความ
ผิดปกติของอตัลกัษณท์างเพศและการดแูลรกัษา ทศันคติค่านิยมสมัพนัธภาพ
ในพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย เทคโนโลยีทางเพศและการแพทยท์างเลือก
เก่ียวกบัเพศ 

AA610 การประยกุตส์ารเสรมิอาหารทางการแพทย ์ 
Clinical Application in Dietary Supplements 
 

ความรูค้วามเขา้ใจในสารเสริมอาหาร ประเภทของสารเสริมอาหาร การผลิต 
การจดทะเบียน คุณภาพและมาตรฐานการผลิต กฎหมายที่เก่ียวข้อง การ
แนะน าสารเสริมอาหารในแต่ละบุคคลและในแต่ละปัญหาสขุภาพ กลไกการ
ออกฤทธ์ิของสารเสริมอาหาร การพิจารณาบทความและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
สารเสรมิอาหาร ความปลอดภยัและอนัตรายจากการใชส้ารเสรมิอาหาร 

AA701 สารนิพนธ ์
Independent Study 

การคน้ควา้เฉพาะเรือ่งดา้นวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ โดยมีอาจารยท์ี่
ปรึกษาดูและควบคุม เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาทางด้านสุขภาพที่ เ ก่ียวกับ
วิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มีการสอบประมวลความรู ้การน าเสนอ
หัวขอ้ศึกษาที่แสดงวัตถุประสงค ์ขั้นตอน และวิธีด  าเนินการศึกษา มีการสอบ
สารนิพนธ ์นักศึกษาตอ้งท ารายงานศกึษาคน้ควา้ฉบบัสมบูรณใ์นรูปสารนิพนธ ์
มีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับใหต้ีพิมพใ์น
วารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชมุวิชาการอย่างนอ้ย 1 
ผลงาน 

AA710 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

วิจัยดา้นเวชศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาดูแล
ควบคุม เพื่อพัฒนาใหเ้กิดความรูใ้หม่ทางดา้นเวชศาสตรช์ะลอวัยและฟ้ืนฟู
สขุภาพ มีการน าเสนอหวัขอ้วิจยัที่แสดงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอน และวิธีด  าเนินการ
วิจัย มีการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาตอ้งท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณใ์นรูป
วิทยานิพนธ์ มีผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการตีพิมพห์รือยอมรบัให้
ตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชมุในระดบัชาติขึน้ไปอยา่งนอ้ย 1 ผลงาน 

 


