
Time  Min      Topic               Speaker     Moderator

08.30-08.50         20 Registration

08.50-09.00         10   Opening ceremony

09.00-09.30         30  ปาฐกถาพิเศษ 
    “รวมแรงมุงมั่น สูฝนใหคนไทย เขาใจเพศถองแท”

13.30-14.00         30 Special lecture:
PDE5 inhibitor in erectile disorder 
management: practical guide 

รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ
ประธานราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย

อ.พว.วินิตย หลงละเลิง
Clinical sexologist 

10.50-11.20
 
11.20-11.50
 
11.50-12.00

14.50-15.20

15.20-15.50
 
15.50-16.00

30
 
30
 
10

30
 
30
 
10

นพ.อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค
Anti-aging physician

อ.ธิดารัฐ พิเชษฐพันธ
Clinical sexologist

นพ.พิชญ จงสกุล
Sexual physician 

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ
Family physician 
เจาของเพจ “นองสาว”

10.30-10.50         20

นพ.ปญญา ศักดิ์สงาวงษ
ประธานฯฝายประชาสัมพันธ 

09.30-10.00         30 นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห 
Urologist

Challenge of modern medical technologies for
“people who have penis”:
Shockwave therapy for erectile disorder:
 the key to success in urology practice
Role of platelet-rich plasma injection in
regenerative sexual medicine 

How to improve sexual health of people
who have vagina in longevity culture?  

ผศ.นพ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ
Gynecologist 

นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ
Psychiatrist 

Stem cell therapy in treatment of erectile disorder:
 back to the basic and go to the future
Update surgical management for erectile disorder:
 When to refer to urologist?
Q&A

Coffee break เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย 

14.30-14.50         20 Coffee break เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย 

12.00-13.00         60

13.00-13.30         30

Luncheon Symposium: 
การใชสารสกัดกระชายดำในการรักษา 
Erectile disorder และผลการวิจัยทางคลินิก 

พิธีเปดตัวสมาคมเพศวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรทางเพศ (ประเทศไทย) (TACS)

พ.ท.นพ.พศวีร ขวัญชวย
Sexual rehabilitation physician 

Sex positivity” of people who have vagina:
embody, explore, and learn 
เพศวิถีของ “หญิง” ไทยทามกลางการเปลี่ยนผาน
 
Q&A

รศ.(คลินิก)พล.อ.นพ.สายัณห สวัสศรี
หัวหนาคลินิกชายวัยทอง 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
นายกสมาคมเพศวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรทางเพศ (ประเทศไทย)

พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก
เลขาธิการสมาคมเพศวิทยาคลินิก
และเวชศาสตรทางเพศ (ประเทศไทย)

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
BANGKOK DRUG CO., LTD 

14.00-14.30         30

16.00-17.00         60 ดร.จุมพล รามล
นักบริหารการศึกษา

นพ.มรรคพร ขัตติยะทองคำ
Influencer และ เจาของชอง 
YouTube  Tang Makkaporn

งานกระชับความสัมพันธสมาชิกสมาคมฯ และศิษยเกา
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตรทางเพศ
รุนที่ 1-6 (On-site only) 

นพ.ศิวพล ฐิตยารักษ
Sexual physician

ผศ.นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
Urologist

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ
Family physician 

10.00-10.30         30

Next normal sexual healthcare for
“people who have vagina”:

National Conference on Clinical Sexology
and Sexual Medicine (NCCSSM)2022
ณ หองสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ September
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Time  Min      Topic               Speaker     Moderator

08.30-09.00

14.00-14.30

พ.ท.นพ.วิษณุ ประเสริฐสม
Cosmetic gynecologist 

อ.กิ่งไผ คูสกุลนิรันดร
Clinical sexologist 

บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล
เน็ตเวิรคส จำกัด

ผศ.พญ.จิราภรณ อรุณากูร
เจาของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบาน”

นพ.ธนภพ บําเพ็ญเกียรติกุล
Gynecologist 

14.50-15.50

20
 
30
 
10

11.00-11.20
 
11.20-11.50
 
11.50-12.00

อ.นาดา ไชยจิตต
Gender activist 

นพ.เบญทวิช สุรศาสตรพิศาล
Family physician 

ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตรชาติเพื่อสุขภาพเพศ
ของคนไทยตอบรับวันสุขภาพเพศโลก
(World Sexual Health Day, September 4, 2020)”

Healthcare in next normal era for trans
and gender diverse people
Gender health strategy and policy 

Gender-affirming hormone therapy (GAHT),
an update
Gender-affirming surgery (GAS), an update
Q&A

การเขาถึงการบริการสุขภาพของบุคคลเพศหลากหลาย

How to set up “Gender health clinic”
in your setting? 
Q&A

Coffee break เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย 

14.30-14.50         20 Coffee break เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย 

12.00-13.00         60

13.00-13.30

13.30-14.00

30

30

30

10

Luncheon Symposium: 
Weight can’t wait : The challenge in obesity
and sexual health

Cosmetic Sexology: new trend or new normal? 
Female genital cosmetic surgery
 
Is female genital cosmetic surgery really 
effective on sexual function? 

Special lecture: O-shot:
Put the Oh! back to sexual life 

พญ.ธนวรรณ ศิริสุข

Assoc. Prof. Atiwut Kamudhamas, M.D.
Assoc. Prof. Krasean Panyakamlert, M.D.
Sira Korpaisarn, M.D.

บริษัท โนโว นอรดิสค ฟารมา
(ประเทศไทย) จำกัด 

15.50-16.00 พ.ท.นพ.พศวีร ขวัญชวย
ประธานฯฝายวิชาการ 

นพ.ปญญา ศักดิ์สงาวงษ
ประธานฯฝายประชาสัมพันธ 

Closing ceremony

วันศุกรที่ 2 กันยายน 2565

09.00-09.30
 
09.30-10.00
 
10.00-10.30
10.30-10-40

30
 
30
 
30
10

30

2010.40-11.00

พ.ต.ท.พญ.ลักขณา จักกะพาก
อ.ธิดารัฐ พิเชษฐพันธ
อ.ขวัญขาว คูสกุลนิรันดร
และ อ.ศรัณยู โสสิงห
นิติกรเจาของเพจ “กฎหมายใกลมอ”

ดร.ปรัชญา เพชรเกตุ
Clinical sexologist 

Panel discussion: 
Social, legal, commercial, and medical challenges
of Sex toys in Thailand 

นพ.พินิจ  หิรัญโชติ
กรรมการบริหารแพทยสภา

พญ.อวัสดา  บุญยัษเฐียร
Gynecologist

ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ
Plastic surgeon

นพ.สิระ กอไพศาล
Endocrinologist

รศ.นพ.กระเษียร ปญญาคำเลิศ
ผูกอตั้งคลินิกสุขภาพเพศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
Sexual physician

National Conference on Clinical Sexology
and Sexual Medicine (NCCSSM)2022
ณ หองสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ September

2 0 2 2
1st-2nd
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