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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
เป็นหลักสูตรท่ีมีเนือ้หาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของคนท่ัวไป  

คือ การดูแลแบบองค์รวม เร่ิมต้นท่ีตนเอง ป้องกันไม่ใช่รักษา เล่ียงยา และสารเคมีให้น้อยท่ีสุด  
อีกทัง้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาต ิในเร่ือง Medical Tourism อีกด้วย 
หลักสูตรมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒ ิท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลท่ัวไป  

ที่แม้ไม่เก่ียวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์  
มีแนวคิดของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้มุ่งเน้นให้ความรู้แต่เพียงนักศึกษาท่ีต้องการใบปริญญาเท่านัน้  

แต่ยังมุ่งเน้นการกระจ่ายความรู้สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง  
เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคมอีกด้วย” 

ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ 
ผู้อ านวยการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 

รับสมัครตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

ก าหนดสอบคัดเลือก :  จะแจ้งให้ทราบในวันที่มาสมัครเรียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลกิท่ีน่ี 
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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
ภาษาองักฤษ  :  Master of Science Program in Anti-aging and Regenerative Medicine 
 

วิชาเอก เปิดสอนทัง้หมด 2 กลุม่วิชา คือ 
1. กลุม่วิชาเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  ส าหรับผู้จบปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต 
2. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  ส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
 

ระยะเวลาการศึกษา   2  ปีการศกึษา  
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

 กลุม่ วิชาเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  
360,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี)  แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 90,000 บาท 
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ  
240,000 บาท (ตลอดหลกัสตูร 2 ปี) แบง่ช าระภาคการศกึษาละ 60,000 บาท 
 วิชาปรับพืน้ฐาน (ส าหรับเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ในบางทา่น) 4,500 บาท  

 
ภาคการศึกษาที่รับเข้าเรียน 

ภาค  ฤดรู้อน วนัเปิดภาคเรียน  มิถนุายน – กรกฎาคม  (เฉพาะผู้ ท่ีต้องเรียนปรับพืน้ฐาน) 
ภาค  1  วนัเปิดภาคเรียน  สิงหาคม 

 
สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 3 
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เวลาเรียน 
วนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2  
  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      9   หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
  แผน ข  
  โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลกัสตูร แบง่เป็น 
  วิชาปรับพืน้ (เฉพาะผู้ ท่ีไมไ่ด้จบด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์) - หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาบงัคบั      21  หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเลือก      15 หนว่ยกิต 
  วิทยานิพนธ์        6 หนว่ยกิต 
         รวม  42 หนว่ยกิต 
 
รายวิชา 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

พืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์

Fundamentals of Medical Sciences

*ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

วิชาปรับพืน้ 1 รายวิชา (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

AA500 ไมน่บัหน่วยกิต
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รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

เซลล์วทิยาของความชรา

Cell Biology of Aging

การด าเนินชีวติเพ่ือสุขภาพสมบรูณ์

  Life Style for Optimal Health  

ชีวเคมีด้านโภชนวทิยา

  Nutritional Biochemistry 

สถิติเพ่ือการวจิยัทางการแพทย์

  Statistics for Medical Research  

AA502 3

AA503 3

AA504 3

วิชาบงัคับร่วม

AA501 3

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

สรีรวทิยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม

Hormone Physiology and Replacement  

โรคทีมี่ความส าคญัทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ

Common diseases related to anti-aging and regenerative medicine

เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ

Anti-aging and Regenerative Medicine

วิชาบงัคับส าหรับกุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

AA505 3

AA506 3

AA507 3

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

สรีรวทิยาของฮอร์โมน

Hormone Physiology

โรคส าคญัทีพ่บบอ่ย

Common Medical Diseases

วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ

Anti-aging and Regenerative Science

วิชาบงัคับส าหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

AA508 3

AA509 3

AA510 3
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รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

เวชศาสตร์ความงาม

Aesthetic Medicine 

การแพทย์ทางเลือก

Alternative Medicine

สัมมนาทางวชิาการ 1

Academic Seminar 1

สัมมนาทางวชิาการ 2

Academic Seminar 2

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ 1 

Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 1

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ 2 

Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2

การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพและความงาม

Business Management and Law for Health Professionals

AA607 3

AA604 3

AA605 3

AA606 3

วิชาเลือก

AA601 3

AA602 3

AA603 3

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต

สารนิพนธ์

Independent Study 

วทิยานิพนธ์

Thesis

วิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

AA701 6

AA710 12
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แผนการศึกษา 
 กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

AA501 เซลล์วทิยาของความชรา  3 AA504 สถิติเพ่ือการวจิยัทางการแพทย์  3

AA502 การด าเนินชีวติเพ่ือสุขภาพสมบรูณ์ 3 AA506 โรคทีมี่ความส าคญัทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ 3

AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวทิยา 3  AA507 เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ 3

AA505 สรีรวทิยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม 3 AAXXX วชิาเลือก 3

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

AAXXX วชิาเลือก 3 AA710 วทิยานิพนธ์ 6

AA710 วทิยานิพนธ์ 6 AAXXX วชิาเลือก 3

ภาคการศกึษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศกึษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

ภาคการศกึษาที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคการศกึษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

 
 

 กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

AA500 พืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3*

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

AA501 เซลล์วทิยาของความชรา  3 AA504 สถิติเพ่ือการวจิยัทางการแพทย์  3

AA502 การด าเนินชีวติเพ่ือสุขภาพสมบรูณ์ 3 AA509 โรคส าคญัทีพ่บบอ่ย 3

AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวทิยา 3  AA510 วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟูสุขภาพ 3

AA508 สรีรวทิยาของฮอร์โมน 3 AAXXX วชิาเลือก 3

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

AA701 สารนิพนธ์ 3 AA701 สารนิพนธ์ 3

AAXXX วชิาเลือก 3 AAXXX วชิาเลือก 3

AAXXX วชิาเลือก 3 AAXXX วชิาเลือก 3

ปีที่ 1

ภาคการศกึษาที่ 1 (12 หน่วยกิต) ภาคการศกึษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)

ปีที่ 2

ภาคการศกึษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ภาคการศกึษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)

* ไมน่บัหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

ปีที่ 1 (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

ภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ

 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
 นกัวิชาการสาธารณสขุ 
 นกับริหารงานด้านสาธารณสขุและภาคเอกชน 
 ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
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การสมัครนักศกึษาใหม่ 

 
ก าหนดการรับสมัคร 

ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทกุปี  ก าหนดปิดรับสมคัรตามการรายงานตวันกัศกึษาใหม่ 
หากนกัศกึษารายงานตวัเตม็จ านวนแล้วจะประกาศให้ทราบท่ีหน้าเว็บไซต์ของหลกัสตูร 

 
ก าหนดการสอบและการจัดสอบ 
 กลุ่มเวชศาสตร์  หลักสูตรจะแจ้งวันสอบให้ทราบในวันที่มาสมัครเรียน 

 สอบข้อเขียน  เวลา 9.00-12.00 น. 
1) ภาษาองักฤษ 

 2)  Common Medical Knowledge (เฉพาะกลุม่เวชศาสตร์) 
 3) การวิเคราะห์บทความ 

 สอบสัมภาษณ์  สมัภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสท่ีจะส าเร็จการศกึษา รวมทัง้
ทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  

 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์  หลักสูตรจะแจ้งวันสอบให้ทราบในวันที่มาสมัครเรียน 

 สอบข้อเขียน  เวลา  9.00-12.00 น. 
1) ภาษาองักฤษ 
2) General Aptitude Test 
3) พืน้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะกลุม่วิทยาศาสตร์) 
4) การวิเคราะห์บทความ 
 สอบสัมภาษณ์เวลา  สัมภาษณ์ด้านความพร้อมและโอกาสท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
รวมทัง้ทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร 
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หลักฐานการสมัคร 
หลักสูตรจะแจ้งก าหนดสอบให้ท่านทราบเม่ือท่านสมัครเรียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง 

ส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ช าระค่าสมัคร และได้รับบัตรประจ าตัวสอบเรียบร้อยแล้ว
เท่านัน้ ซึ่งเอกสารการสมัครประกอบด้วย 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดา ขนาด 1 หรือ 2 นิว้ จ านวน 4 รูป (ภาพถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน) 

2. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) ระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ฉบบั 
4. ช าระค่าสมคัร 500 บาท ท่ีส านกังานหลกัสตูรฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติชัน้ 3 (กรณีไม่สะดวก

มาช าระค่าสมคัรด้วยตนเอง ให้โทรติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทร. 02 954 7300 ต่อ 853 เพ่ือโอนค่า
สมคัรเรียน 

5. หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือช่ือสกลุ (หากมีการเปล่ียนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกลุ) (ถ้ามี) 
6. *ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของระดบัปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา

และส าเนาใบแสดงผลการศกึษาเพ่ือยืนยนัว่าก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจริง  
7. ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถ้ามี) 
8. จดหมายหรือ portfolio (ถ้ามี) 
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ขัน้ตอนการสมัครสอบ  
1. กรอกข้อมลูสมคัรสอบในใบสมคัรท่ีมหาวิทยาลยัหรือกรอกใบสมคัรออนไลน์ ให้ครบถ้วน 
2. เม่ือข้อมลูการสมคัรเข้าระบบแล้ว ผู้ประสานงานโครงการ จะตดิตอ่กลบัทา่นเพ่ือให้ข้อมลูเพ่ือเตรียม

เอกสารประกอบการสมคัรเรียน โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเรียนได้ 
3. สง่หลกัฐานการสมคัร และช าระคา่สมคัรสอบด้วยตนเอง หรือสง่เอกสารการสมคัรทางไปรษณีย์มาท่ี  

ส านกังานเลขานกุารหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
วิทยาลยัการแพทย์บรูณาการ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
(อาคารเฉลิมพระเกียรต ิชัน้ 3) 
110/1-4 ถ.ประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กทม. 10210 
(วงเล็บมมุซองวา่ สมคัรเข้าศกึษาตอ่) 

4. ค่าธรรมเนียมการสมคัรละ 500 บาท  (ช าระด้วยตนเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีช าระค่าสมคัรก็ได้ โดย
เจ้าหน้าท่ีจะรับฝากช าระคา่สมคัรเฉพาะทา่นท่ีสง่เอกสารถึงมหาวิทยาลยัครบถ้วนแล้วเท่านัน้) 

 

สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ถนนประชาช่ืน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิชัน้ 3  
 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 
ส านกังานเลขานกุารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
วิทยาลยัการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ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. 
โทรศพัท์  029547300 ตอ่ 853   
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แผนที่เดนิทาง 
http://www.dpu.ac.th/admission/map.php 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
AA500 พืน้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Fundamentals of Medical Sciences 
ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย์ อนัได้แก่ ชีววิทยาและชีวเคมี
พืน้ฐาน กายวิภาคและสรีรวิทยา รวมทัง้ค าศพัท์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 

AA501 เซลล์วิทยาของความชรา 
Cell Biology of Aging 
 

ความรู้พืน้ฐานด้านเซลล์วิทยา การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเหนือ
พันธุกรรม การถอดรหัสจากดีเอ็นเอสู่อาร์เอนเอ  และโปรตีน การเปลี่ยน
โครงสร้างของโปรตีน ผนงัของเซลล์และการขนสง่ผ่านเซลล์สญัญาผ่านเซลล์ 
อวัยวะภายในเซลล์และหน้าที่ การตายของเซลล์ การหดสัน้ของเทโลเมียร์
และเซลล์ชรา การหดสัน้ของเทโลเมียร์และเซลล์ชราการกลายพนัธุ์ของเซลล์ 
ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด 
และภมิูคุ้มกนัวิทยา 

AA502 การด าเนินชีวิตเพ่ือสขุภาพสมบรูณ์ 
Life Style for Optimal Health 
 

ศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดอันประกอบด้วยการ
เลือกทานอาหารอย่างถูกวิธี การบริโภคน า้ดื่มอย่างปลอดมลภาวะ การลด
มลพิษทางอากาศการพกัผ่อนและลดความเครียด อาหารสขุภาพ อาหารที่มี
สารพิษ และการล้างพิษ  ภาวะภูมิแพ้ต่ออาหารและการเกิดภาวะล าไส้ร่ัว 
ภาวะเป็นพิษจากสารเคมี สารพิษในธรรมชาติ อันได้แก่ คลื่นเสียงและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย และสารกัมมนัตภาพรังสี กลไกการก าจัดสารพิษ
ตามธรรมชาติของร่างกาย การสวนล้างล าไส้ พิษของโลหะหนกั คีเลชัน่บ าบดั 
ปรัชญาของการออกก าลงักาย การเลน่กีฬาและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
การออกก าลงักายอยา่งถกูวิธี 

AA503 ชีวเคมีด้านโภชนวิทยา 
Nutritional Biochemistry 
 

ชีวเคมีพืน้ฐานของสารอาหาร ได้แก่ เมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และกรดอะมิโน เมตาบอลิสมของไขมนั วิตามินและเกลือแร่ สารพฤกษเคมีไฟ
โตนิวเตรียนท์ การยอ่ยและดดูซมึอาหาร บทบาทของสารอาหารตอ่การเกิด
ความชรา การบริโภคอาหารเพ่ือการชะลอวยั โรคอ้วน อาหารลดน า้หนกั และ
สารเสริมอาหารตา่ง ๆ 

AA504 สถิติเพื่อการวิจยัทางการแพทย์ 
Statistics for Medical Research 
 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยั
ทางการแพทย์ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุม่ การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการทางสถิติ ทัง้แบบ
ใช้พารามิเตอร์และแบบไม่ใช้ทางพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพห ุ
ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทย์การตัง้ค าถามการวิจยั การออกแบบการทดลอง
ทางการแพทย์ 

AA505 สรีรวิทยาของฮอร์โมนและการให้ฮอร์โมนเสริม 
Hormone Physiology and Replacement 
 

ความรู้พืน้ฐานด้านตอ่มไร้ทอ่ ฮอร์โมนจาก ต่อมพิทอิูทารี โกร์ธฮอร์โมน เมลา
โทนิน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน 
ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง ดีเอชอีเอ เพรกนีโนโลน อินซลูินและกลคูากอน 
เคทีโคลามีนส์เอ็นดอร์ฟินส์ พลอสตราแกลนดินส์และสารสื่อการอักเสบ 
ฮอร์โมนที่ควบคมุการท างานของกระดกู การตรวจฮอร์โมนทางห้องปฏิบตัิการ 
อาหารเสริมฮอร์โมน รวมถึงโรคและภาวะอนัเกิดจากการขาดฮอร์โมน  
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รหสัวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
AA506 โรคที่มีความส าคญัทางด้านเวชศาสตร์ 

ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
Common diseases related to anti-aging 
and regenerative medicine 
 

โรคที่พบบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากความชรา ได้แก่ โรคเส้นเลือดหวัใจ
และปัจจัยเสี่ยงภาวะไขมนัในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ภาวะดือ้ต่ออินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภมิูแพ้ ภาวะภมิูต้านทานไวเกิน ความเสื่อมของสมองและ
ระบบประสาท โรคติดเช่ือที่พบบ่อย และโรคกระดกูบาง รวมทัง้หลกัในการใช้
ยา อนัได้แก่ ความรู้ทางเภสชัจลนศาสตร์เบือ้งต้น การบริหารยาในร่างกาย 

AA507 เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
Anti-aging and Regenerative Medicine 

ทฤษฎีของความชรา กลุ่มอาการของความชรา ความรู้พืน้ฐานและแนวคิดของ
ศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสูุขภาพ อนมุลูอิสระและโรคอนัเกิดจากอนมุลูอิสระ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเวชศาสตร์ชะลอวยั เช่น ระดับของฮอร์โมน 
วิตามิน  เกลือแ ร่ สารต้านอนุมูล อิสระ ภู มิแพ้ต่อ อาหาร การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย โรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การตรวจรหัสทาง
พนัธุกรรม การรักษาความชราด้วยอาหารเสริม ฮอร์โมนบ าบัด การใช้อาหาร
เสริมเฉพาะโรค และความรู้ด้านเซลล์ก าเนิด 

AA508 สรีรวิทยาของฮอร์โมน 
Hormone Physiology 

ความรู้พืน้ฐานด้านตอ่มไร้ทอ่ ฮอร์โมนจากต่อมพิทอิูทารี โกร์ธฮอร์โมน เมลาโท
นิน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ธัยรอยด์ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญิงดีเอชอีเอ เพรกนีโนโลน อินซลูินและกลคูากอน เคทีโคลา
มีนส์ เอ็นดอร์ฟินส์ พลอสตราแกลนดินส์และสารสื่อการอักเสบ ฮอร์โมนที่
ควบคมุการท างานของกระดกู การตรวจทางห้องปฏิบตัิการเพื่อประเมินภาวะ
สมดลุของฮอร์โมน และภาวะที่เก่ียวข้องกบัฮอร์โมนบกพร่อง 

AA509 โรคส าคญัที่พบบอ่ย 
Common Medical Diseases 
 

โรคที่พบบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจากความชรา ได้แก่ โรคเส้นเลือดหวัใจ
และปัจจัยเสี่ยงภาวะไขมนัในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะหวัใจล้มเหลว 
ภาวะดือ้ต่ออินซูลิน โรคเมตาบอลิคและเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภมิูแพ้ ภาวะภูมิต้านทานไวเกินความเสื่อมของสมองและ
ระบบประสาท โรคติดเชื่อที่พบบอ่ย และโรคกระดกูบาง 

AA510 วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 
Anti-aging and Regenerative Science 
 

ทฤษฎีของความชรา กลุ่มอาการของความชรา ความรู้พืน้ฐานและแนวคิดของ
ศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสูุขภาพ อนมุลูอิสระและโรคอนัเกิดจากอนมุลูอิสระ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัย เช่น ระดับของ
ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ สารต้านอนมุลูอิสระ ภมิูแพ้ต่ออาหาร การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกบาง เภสัชพันธุกรรม การตรวจรหัสทาง
พันธุกรรมการป้องกันความชราด้วยอาหารเสริมการให้ค าแนะน าเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของฮอร์โมน 

AA601 เวชศาสตร์ความงาม 
Aesthetic Medicine 
 

โครงสร้างพืน้ฐานของผิวหนัง เส้นผมและเล็บ โรคผิวหนังที่พบบ่อย ความชรา
ของใบหน้าและผิวพรรณ ศาสตร์การคืนความเยาว์วัยของผิวหนัง เทคนิค
ทางด้านเวชศาสตร์ความงามที่ควรรู้ เชน่ การฉีดโบทอกซ์ ฟิลเลอร์หรือสารเติม
เต็ม การร้อยไหม การลอกหน้า การใช้เลเซอร์ พืน้ฐานศลัยกรรมความงาม การ
เลือกใช้เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมเพื่อความงามและการใช้เซลล์ต้นก าเนิด
ในทางเวชศาสตร์ความงาม 
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รหสัวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
AA602 การแพทย์ทางเลือก 

Alternative Medicine 
 

ความรู้ความเข้าใจทางด้านแพทย์ทางเลือก  
และการรักษาแบบองค์รวม การฝังเข็ม สปาบ าบดั นวดบ าบดั การดดักระดกู
แผนไทยและแผนสากล การใช้สมนุไพร พลงังานศาสตร์ สมทุยัเวชศาสตร์ โฮมี
โอพาธีย์ การกดจดุบ าบดัและการกดจดุสะท้อน การบ าบดัด้วยออกซิเจน 

AA603 สมัมนาทางวิชาการ 1 3 (3-0-12) 
Seminar 1 
 

การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู การ
สร้างมโนทัศน์ลงสู่การปฏิบัติการ เพื่อการน าเสนอและอภิปรายร่วมกับ
นกัศกึษาและคณาจารย์ 

AA604 สมัมนาทางวิชาการ 2 3 (3-0-12) 
Seminar 2 
 

การค้นคว้าเอกสาร การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู การ
สร้างมโนทัศน์ลงสู่การปฏิบัติการเพื่อการน าเสนอและอภิปรายร่วมกับ
นักศึกษาและคณาจารย์โดยหัวข้อที่ เลือกจะแตกต่างกันจากสัมมนา
วารสารวิชาการ 1 

AA605 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 1 
Anti-Aging and Regenerative Medicine 
Clinic 1 

การฝึกงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยั คลินิกสปา คลินิกความ
งาม และคลินิกอ่ืนตามที่อาจารย์เห็นเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้มี
การฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านเวช
ศาสตร์ชะลอวยั รวมทัง้การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การวินิจฉัย แนะน าให้
การป้องกนัและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้านการออก
ก าลงักาย และแนวแพทย์ทางเลือก แก่ผู้ที่มารับค าแนะน า ในศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การป้องกนัและชะลอความชรา 

AA606 คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 2 
Anti-Aging and Regenerative Medicine 
Clinic 2 

การฝึกงานนอกสถานที่ตามคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยั คลินิกสปาคลินิกความ
งาม และคลินิกอ่ืนตามที่อาจารย์เห็นเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้มี
การฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านเวช
ศาสตร์ชะลอวยั รวมทัง้การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การวินิจฉัย แนะน าให้
การป้องกนัและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้านการออก
ก าลงักาย และแนวแพทย์ทางเลือก แก่ผู้ที่มารับค าแนะน า ในศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การป้องกันและชะลอวามชรา โดยสถานที่ฝึกงานที่นักศึกษาแต่ละคนเลือก 
จะต้องแตกต่างจากสถานที่ฝึกงานที่เคยเลือกไว้ในวิชาคลินิกเวชศาสตร์ชะลอ
วยัและฟืน้ฟสูขุภาพ 1 

AA607 การจดัการธุรกิจและกฎหมายเก่ียวกบัสขุภาพ
และความงาม 
Business Management and Law for Health 
Professionals 
 

การจัดการธุรกิจสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม รวมทัง้สปาทางแพทย์ 
คลินิกความงาม คลินิกแพทย์ทางเลือก และคลินิกลดน า้หนัก รากฐาน
จรรยาบรรณในธุรกิจ การวางแผนการเงิน การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและความงาม และกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

 
 


