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Advance and update of Echo 2014 
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Thai Society of Echocardiography (TSE)  
Inaugural Scientific Meeting 2014 

 
 
Day 1 Thursday 13th November 2014 
 
8.30  Welcome and Introduction 
 
How to integrate new echo technology (3D, strain, torsion) into a busy clinical lab 
8.40  3D/4D Echo How to obtain a good image –  สมนพร บณุยะรัตเวช สองเมือง  

9.00  Value of 3D in clinical practice : – A Debate 
 Third dimension make differences : เดโช จกัราพานิชกลุ  
 Just a pretty pictures :  สมนพร  บณุยะรัตเวช สองเมือง 
9.20  3D Assessment of Systolic Function เดโช จกัราพานิชกลุ 
9.50  Assessment of Right Ventricular Size and Function เมทินี  กิตติโพวานนท์ 

10.10  Break and Refreshment  
10.30  Is this diastolic dysfunction ? How to integrate numerous parameters to solve a 
 clinical cases ?  นิธิมา   รัตนสิทธ์ิ 

10.50  Strain Imaging: Physical Principles and Clinical Application อดิศยั  บวัคําศรี 

11.10  Making sense of speckles tracking ธีรภทัร ยิ่งชนม์เจริญ 
11.30  Ventricular Torsion: Are Twists and Turns Important? อดิศยั  บวัคําศรี 
11.50  Three cases when deformation imaging saves my days ศริญญา ภวูนนัท์, อดิศยั บวัคาํศรี, ธีรภทัร ยิ่งชนม์เจริญ 
12.10  CRT - optimization in non responder – ศริญญา ภวูนนัท์ 

12.30  Lunch Symposium 
 
Echocardiography for decision-making and interventional guidance 
in valvular heart disease 1 
13.30  Low flow low gradient of Aortic Stenosis with low LVEF นิธิมา   รัตนสิทธ์ิ 
13.45  Low flow low gradient of Aortic Stenosis with normal LVEF สมนพร  บณุยะรัตเวช สองเมือง 
14.00  Functional MR เมทินี  กิตติโพวานนท์ 
14.20  3D in MS: Is it the gold standard ? รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์ 

14.50  Break and refreshment 
15.10  Advances in Tricuspid valve assessment รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์  
15.30  What You Need to Know to Guide Percutaneous Valve Interventions เดโช จกัราพานิชกลุ 
15.50  Infective endocarditis - role 3D เดโช จกัราพานิชกลุ 
16.10  Adjourn 
 
 
Day 2 Friday 14th November 2014 
 
Echocardiography for decision-making in valvular heart disease 2 
8.30  Intraoperative TEE ศริญญา ภวูนนัท์    
8.50  Pitfalls in Prosthetic Valves Assessment รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์ 



9.10  Stress Echo in asymptomatic valvular Heart disease วราภรณ์  ติยานนท์ 
 

Congenital Heart and Interventional Echo 
9.30  Navigating your way through Complex congenital hearts and after surgical repairs - 
   สเุทพ  วาณิชย์กลุ 

10.00  Assessment of ASDs and Closure Devices เดโช จกัราพานิชกลุ 
10.20  Break and Refreshment 
 
Role of echocardiography in managing cardiomyopathies 
10.50  Hypertrophic Cardiomyopathy ศริญญา  ภวูนนัท์    
11.10  Echo in Specific Cardiomyopathies ธีรภทัร ยิ่งชนม์เจริญ 
11.30  How to Solve Difficult Cases in Pericardial Diseases` สมนพร  บณุยะรัตเวช สองเมือง 
11.50  Lunch symposium 
 
Echocardiography etc. 
13.00  My Greatest Mistakes: Lessons Learned from Being Wrong เดโช จกัราพานิชกลุ,สมนพร  บณุยะรัตเวช  
 สองเมือง 
13.30  Reading with the Experts - Stress echo นิธิมา รัตนสิทธ์ิ, อรพร สีห์, รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์ 

14.00  Echo Thailand Open Host- มลัลิกา วรรณไกรโรจน์ Panel -,รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์, ศริญญา  ภวูนนัท์, ธีรภทัร ยิ่ง 

 ชนม์เจริญ, อดิศยั บวัคําศรี 

 Competitors - All institutions fellows  
15.40 Adjourn 



                                                                                

ใบลงทะเบียน  
TSE Inaugural (1st Annual) Scientific Meeting 

 

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 

ณ ห้องประชุม Arnoma III ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

1. ช่ือ-นามสกลุ………………………………………………………………………………………………….………… (ตวับรรจง) 

2. ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………….……….………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………. 

3. หมายเลขโทรศพัท์ (มือถือ) ………………………………………………………………………………..………………………… 

4. Email: …………………………………………………………………………………………………………………….(ตวับรรจง) 

5. โรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………… 

6. แผนก   Cardiology   CVT    Pediatric Cardiology   Anesthesiology 
            Critical Care  Internal Medicine   อ่ืนๆ ………………………… 

7. ประเภท   Fellow   Resident     M.D.   Staff 
               Nurse  Sonographer   อ่ืนๆ ………………………… 

8. อาหาร   ไมเ่จาะจง   มงัสวิรัต ิ  อิสลาม  อ่ืนๆ ………………………… 

ประเภท ค่าลงทะเบียนสําหรับ 

สมาชิกชมรมฯ 

ไม่เป็นสมาชิกชมรมฯ 

� แพทย์ 2,500 บาท 4,500 บาท 

� บุคลากรทางการแพทย์       -ri 2,000 บาท 4,000 บาท 

การลงทะเบียน 

 สามารถดาวน์โหลด ใบลงทะเบียน ได้ท่ี http://www.thaiheart.org/TSE.html  และสง่ใบสมคัรมาท่ี 

ท่ีคณุยวุดี ชชีู สมาคมแพทย์โรคหวัใจแหง่ประเทศไทยฯ อาคารเฉลมิพระบารมี 50 ปี ชัน้ 5 ซ.ศนูย์วิจยั ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่ห้วยขวาง บางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10310 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2718-0062  โทรสาร 0-2718-0065 email o_thaiheart@hotmail.co.th   
 
วิธีการชาํระค่าลงทะเบียน  

1.โอนเงินเข้าบญัชี ธ.ไทยพาณิชย์ ช่ือ ชมรมคลืน่เสยีงสะท้อนหวัใจแหง่ประเทศไทย เลขที่ 045-581835-9 

ประเภท ออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย เมื่อโอนเงินแล้วสง่สาํเนาโอนเงินพร้อมช่ือผู้ลงทะเบียน fax  หมายเลข  

02-7180065  เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 

การยกเลกิการลงทะเบียน 

 กรณีท่ีมีการยกเลกิการลงทะเบียนโดยแจ้งเป็นจดหมายก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 จะได้รับเงินคืนโดยทางชมรมฯขอหกัคา่บริหารจดัการ 

200 บาท 

 กรณีท่ีแจ้งระหวา่ง 1 ถงึ 30 ตลุาคม 2557 จะได้รับเงินคืนคร่ึงหนึง่ของคา่ลงทะเบียน 

 กรณีแจ้งหลงัวนัท่ี 30 ตลุาคม 2557 หรือไมเ่ข้าประชมุจะไมไ่ด้รับเงินคืน 

 ในกรณีท่ีทางชมรมฯ จําเป็นต้องยกเลกิการจดัประชมุเน่ืองจากเหตกุารณ์สดุวิสยั ทางชมรมฯ จะคนืเงินให้ผู้ลงทะเบียนเต็มจํานวน 
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