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สภา ERT คืออะไร
2540 (1997) สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
ได้อนุ ญำตให้ประเทศไทยได้มีคณะบุคคลจิตอำสำเพื่อช่วยชีวิต จัดตั้งสมำคมขึ้ นในนำม
สมำคมกำรดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA : Fire And Rescue Associationโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 4 ข้อคือ :
1. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสมำชิกทั้งใน และนอกประเทศ เกี่ยวกับควำมรูเ้ ทคโนโลยี และ
ขบวนกำรเผยแพร่ รณรงค์ดำ้ นควำมปลอดภัย และกำรช่วยชีวิต
2. ผลิตบุคลำกรสอนเรื่องควำมปลอดภัย อย่ำงมีวสิ ยั ทัศน์
และคุณธรรม
3. ปลูกฝั งจิตสำนึ กเยำวชน ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนโครงกำรเยำวชน
อำสำสมัครบรรเทำสำธำรณภัย “เด็กดับไฟ”
4. ร่วมมือกับนำนำชำติ เพื่อพัฒนำกำรอบรม ด้ำนควำมปลอดภัย
และกำรบรรเทำสำธำรณภัย
คณะกรรมกำรของสมำคมฯ จึงได้กำหนดแนวทำงกำรทำงำน
ตำมพันธกิจ (Mission) ว่ำ :
 ผลิตครูผูช้ ่วย
: คือ ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
ERT : Emergency response Team
 ตั้งหน่วยพึ่งตน : ให้ทีมจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ด้วยตนเองทันทีที่เกิดเหตุ
 ฝึ กคนให้คิด
: มีกำรบริหำรจัดกำรเองในรูปแบบสภำฯ
 ผลผลิตสากล : ร่วมกันทำงำนเป็ นเครือข่ำย ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีมำตรฐำนสำกล
ภำยใต้วิสยั ทัศน์ (Vision)
* ไม่ว่าเขาจะเป็ นใคร ต้องปลอดภัย ไม่ไข้ ไม่เจ็บ เพราะเรา *
และใช้ภำษำอังกฤษว่ำ
FARA Safe World Safe Mankind
FARA ดำเนิ นกิจกรรม ให้ควำมรูแ้ ละผลิตครู ด้ำนกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน ให้กบั หน่ วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน หลำยร้อยหน่ วยงำน จนมีปริมำณทีมฉุกเฉิน ERT เป็ นจำนวนมำก จึงเริ่มแนวคิดที่จะจัดตั้ง
สภำ ERT ขึ้ นอย่ำงเป็ นทำงกำร
* วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2553 (2010)
จำกกำรประชุมสมำชิกผูก้ ่อตั้ง 11 ท่ำน ณ โรงแรม Marina Bay Sands
ประเทศสิงคโปร์ จึงมีมติให้จดั ตั้งสภำ ERT ประเทศไทย โดยใช้ชื่อ
ภำษำอังกฤษว่ำ ECT : Emergency response Team Council of Thailand
ขอบันทึกนำม คณะผูร้ ิเริ่มก่อตั้งสภำ ERT ดังต่อไปนี้
1. อ.ทอม คณำทัต จันทร์ศิริ นำยกก่อตั้งสมำคมฯ FARA
2. อ.จงกลณี จันทร์ศริ ิ ผูอ้ ำนวยกำรสมำคมฯ FARA
3. อ.เกรียงศักดิ์ อุ่นแดง รพ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4. อ.สมคิด สุทธิคำภำ รพ.ศรีสะเกษ
5. อ.สมบัติ แก้ววี รพ.อุตรดิตถ์
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6.
7.
8.
9.

อ.บุญธรรม ทินนะภำ รพ.ศรีสะเกษ
อ. เอกวิทย์ บุญคุม้
รพ.ศรีสะเกษ
อ.สิทธิวุฒิ สุขสวัสดิ์ รพ.ศรีสะเกษ
ทันตแพทย์วิวฒ
ั น์ ฉัตรวงศ์วำน
รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ
10. อ.ดวงดำว ไวยปรำชญ์ สถำบันธัญญำรักษ์
11. อ.สุนันท์ ล้อเจริญ

จำกกำรประชุมในครั้งนั้น ได้มีขอ้ กำหนด ที่จะให้มีกำร
ประชุมใหญ่สมำชิก ERT ทัว่ ประเทศ ทุกปี โดยให้
หน่ วยงำนสมำชิกผลัดกัน อำสำเป็ นเจ้ำภำพ และมีหวั ข้อ
สำระกำรประชุมที่นำเสนอตำมควำมต้องกำรของสมำชิก
ส่วนใหญ่ ซึ่งกำรประชุมใหญ่นี้ ได้เริ่มครั้งแรกที่
โรงพยำบำลหัวหิน และต่อเนื่ องดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ วันที่ 31 สค.-2 กย. 2561
หัวข้อการประชุม “กำรจัดทำคู่มือกำรป้ องกัน-ระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิของโรงพยำบำล /กำรทบทวน
กำรใช้อุปกรณ์รอกหนี ไฟ และหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดอบรมพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัย และคุณภำพในหลักสูตรต่ำงๆ”
2. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วันที่ 21 – 23 มิถุนำยน 2562
หัวข้อการประชุม “กำรช่วยชีวิตผูป้ ่ วยวิกฤตในโรงพยำบำลอำคำรสูงกำรใช้รอกหนี ไฟ 4min for Men”
3. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 6 – 8 มิถุนำยน 2563
หัวข้อการประชุม “108 แผนฉุกเฉิน และกำรทบทวนศิลปะป้ องกันตัว”
และครั้งนี้ ครั้งที่ 4 โดยจัดแทนโรงพยำบำลศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็ นเจ้ำภำพในปี พ.ศ. 2566
สำหรับกำรประชุมในครั้งนี้ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีหวั ข้อกำรประชุมคือ “กำรจัดระบบรองรับภาวะวิกฤติใน
โรงพยาบาลอย่างยังยื
่ น”
ขอต้อนรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนด้วยควำมยินดี

