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Schedule Online Certificate of Sexual Medicine Midyear 2-weeks Intensive Course 2022
20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Week 1 - Online
หมายเหตุ สามารถ Online ได้แบบ real time และสอบถาม interactive ได้เลย
ไม่นบั จานวนชั่วโมงเรียน และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน
จันทร์
20 มิถุนายน 65

อังคาร
21 มิถุนายน 65

พุธ
22 มิถุนายน 65

9:00-12:00 น.
-Interactive
welcome and
Introduction
lecture/อ.อติวทุ ธ
อ.กาญจนา อ.ลักขณา
อ.ฐิ ติรตั น์ อ.วินิตย์

9:00-11:00 น.
9:00-12:00 น.
-Sexual anatomy and -Female sexual
physiology/อ.โสภาพรรณ interest/arousal
disorder (FSIAD)/
อ.อติวทุ ธ
11:00-12:00 น.

13:00-16:00 น.
-Sexology of
Gender and Sexual
Diversity/อ.อติวทุ ธ

13:00-14:00 น.
-Sex in heart disease
patients/อ.วินิตย์

Importance and
benefits of sex/
อ.ชลธิดา

14:00-16:00 น.
-Sex after
hysterectomy/
อ.ลักขณา
-Sex in pregnancy/
อ.ลักขณา

13:00-14:00 น.
-Female orgasmic
disorder (FOD)/
อ.อติวทุ ธ
14:00-16:00 น.
Sex hormone in
treatment of sexual
dysfunction/อ.อัมรินทร์

พฤหัสบดี
23 มิถุนายน 65

ศุกร์
24 มิถุนายน 65

9:00-12:00 น.
-Menopausal
hormonal therapy
& Atrophic
vaginitis/
อ.กระเษียร

9:00-12:00 น.
-Rehabilitation
approach in
treatment of sexual
dysfunction &
disabled patients/
อ.พศวีร ์

13:00-16:00 น.
-Genito-pelvic
pain/ penetration
disorder (GPPPD)/
อ.อติวทุ ธ

13:00-16:00 น.
-STDs/HIV, PrEP &
PEP/อ.ธนา
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Week 2 - Onsite
หมายเหตุ สามารถ Online ได้แบบ real time และสอบถาม interactive ได้เลย
ไม่นบั จานวนชั่วโมงเรียน และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน
จันทร์
27 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-ED in Urological
approach/อ.สุจินต์

อังคาร
28 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Anti-aging approach
for optimal sexual
function/อ.มาศ

พุธ
29 มิถุนายน 65
9:00-11:00 น.
-Gender affirming
hormonal therapy
for transgender/
อ.อาทิตยา
11:00-12:00 น.
การวินิจฉัยและลงความเห็นของ
จิตแพทย์ให้กบั บุคคลข้ามเพศ/
อ.มุทิตา

13:00-15:00 น.
-ED in Thai
medicine
approach/
อ.นันทวัฒน์ อ.ธนพล
15:00-16:00 น.
-ED in Chinese
medicine
approach/อ.ธนกร

13:00-16:00 น
-ED in Anti-aging
approach (Hormonal
balance, PRP, Laser,
RF)/อ.ศิวพล

13:00-15:00 น
-Childhood and
adolescent gender
dysphoria/อ.ลลิต

พฤหัสบดี
30 มิถุนายน 65

ศุกร์
1 กรกฎาคม 65

9:00-11:00 น.
Transgender
gynecology/อ.อติวุทธ

9:00-11:00 น.
-Paraphilia and
Paraphilic disorder/
อ.วินิทรา

11:00-13:00 น.
-Interesting case
-Body modification
technique ของบุคคลข้าม
เพศ/อ.ธนภพ อ.สรวิศ

11:00-13:00 น.
-Anal cancer
screening/อ.อติวทุ ธ
อ.วันวิสาข์

14:00-16:00 น.
-Reproductive issue
in Transgender
people/อ.ณัฐนิตา

13:00-14:00 น.
-กาหนดส่งบทความ/
อ.ลักขณา
14:00-16:00 น.
-Sexual manifestation
in psychiatric
conditions/อ.สรวิศ
อ.ธนภพ

15:00-16:00 น
- Speech therapy for
transgender/
อ.ธัญสิริ

17:00-19:00 น.
-Online
comprehensive
examination

