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HFCT : 2018 Thai Heart Failure Guideline

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.20-08.30

09.30-09.40
09.40-10.15

Opening Remarks
นายแพทย์ ร่ ุ งโรจน์ กฤตยพงษ์ (ประธานชมรมหัวใจล้ มเหลวแห่ งประเทศไทย)
ผู้ดำเนินรำยกำร :
นำยแพทย์ ระพีพล กุญชร ณ อยุธยำ
Guideline development, burden of heart failure, diagnosis and classification
วิทยำกร :
นำยแพทย์ ร่ ุ งโรจน์ กฤตยพงษ์
Neurohormonal modulation in HFrEF Part I : ACE-I/ ARB , BB
วิทยำกร :
นำยแพทย์ อดิศัย บัวคำศรี
Neurohormonal modulation in HFrEF Part II : MRA, ARNI, Ivabradine
วิทยำกร :
นำยแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์ เจริ ญ
Q&A
HFCT Report and New Board Committee Election and Coffee Break

10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-13.00

ผู้ดำเนินรำยกำร :
………………………………………………………………..
Lunch Symposium by Boehringer Ingelheim (Thai) Co.,Ltd
Lunch Symposium by Thai-Otsuka Co.,Ltd
LUNCH @ The Hourglass Restaurant

08.30-08.50
08.50-09.10
09.10-09.30

13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30

ผู้ดำเนินรำยกำร :
นำยแพทย์ เกษม รั ตนสุ มำวงศ์
Heart Failure with preserved LVEF
วิทยำกร :
นำยแพทย์ ร่ ุ งโรจน์ กฤตยพงษ์
Acute Heart Failure
วิทยำกร :
แพทย์ หญิงอริ นทยำ พรหมินธิ กลุ
Heart Failure Comorbidities
วิทยำกร :
แพทย์ หญิงศรี สกุล จิ รกำญจนำกร
Q&A
Coffee Break
ผู้ดำเนินรำยกำร :
แพทย์ หญิงสมนพร บุณยะรั ตเวช สองเมือง
Device and EP management in HF
วิทยำกร :
นำยแพทย์ ธรณิ ศ จันทรำรั ตน์
Management of advanced Heart Failure
วิทยำกร :
นำยแพทย์ เอกรำช อริ ยะชัยพำณิ ชย์
Q&A
ปิ ดการประชุม

แผนทีโ่ รงแรม AETAS

