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วันเสาร ์ที่ 12 กันยายน 2563
As part of the International Pharmaceutical Federation (FIP) Virtual Event

16.00-16.15 น.

WELCOME AND INTRODUCTION
Outline meeting objectives framed as a means to translate the FIP policy
statement on AMR into action. Provide overview of meeting agenda and explain
the roadmap concept – Global and regional purposes

16.15-17.15 น.

YOUR ROLE IN ENABLING CHANGE
During this session, we will look at progress within antimicrobial stewardship, from
awareness and understanding to action. Using the established Behavior Change
Model we will look at:
Capability: How capable is pharmacy today, across hospital and community
settings, of stewarding appropriate AB usage
Opportunity: Where can pharmacy play the greatest role in the WHO Global
Action Plan, and in particular antimicrobial stewardship?
Motivation: What are the enablers of change for pharmacists and their patients?

17.15-17.30 น.

INTRODUCE THE FIP AMR COMMISSION
Participants will be introduced to the AMR COMMISSION. They are then briefed
on the regional breakout sessions and Roadmap that will encapsulate all the
actions that Pharmacy will take on to contribute to the WHO Action Planการบรรยาย
่ Overview medication for Sore Throat treatment
เรือง
PARTICIPANTS MAKE A PLEDGE TO REGIONAL AMR EFFORT AND SIGN-UP TO
REGIONAL WORKSHOP
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1. เวลา 16.00-17.30 น. (เวลาการสัมมนาออนไลน์ 90 นาที)
•

่ : Driving Antimicrobial Resistance (AMR) Action in a New Decade
เรือง

•

วิทยากร :
1. Professor Sabiha Essack, Professor in Pharmaceutical Sciences at University of
KwaZulu-Natal, consultant on AMR to WHO and Chair of GRIP
2. Philip Howard, President of the British Society of Antimicrobial Chemotherapy
and member of the UK Dept of Health advisory group on AMR & HCAI and
the NICE common infections guidelines group

•

ขอบเขตการบรรยาย :
a. ANTIMICROBIAL RESISTANCE – OVERVIEW
b. FIP POLICY STATEMENT
c. AMR ROADMAP FOR PHARMACY
d. PHARMACY’S LEADERSHIP ROLE
i. Education & Awareness
ii. Hygiene and IPC
iii. Optimal Antimicrobial Use
e. BEHAVIOUR CHANGE IN AMR

