“
มีความสุขกับสิ่งที่เราทา
อย่ามีความสุขกับการที่คนเห็นเราทา
”
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

หากกล่าวถึง “แบบอย่างที่ดีในการดาเนิ นชีวิต” กระผมเชื่อว่า
ใครหลายๆ ท่านคงมีบุคคลที่เป็ นแบบอย่างให้คอยนึ กถึง อยู่ใน
จิตใจ และสาหรับกระผมก็เช่นเดียวกันครับ
สวัส ดี ค รับ กระผม นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิ ช พงศ์
ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับชัน้ ปี ท่ี 3 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น
คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี มหาวิท ยาลัย มหิด ล
สาหรับบุคคลที่เป็ นแบบอย่างที่กาลังจะได้กล่าวถึงนัน้ คือบุคคลที่
กระผมได้พบเจอและสัมผัสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการเป็ น
นักศึกษาในหลักสู ตรนี้ บุคคลท่านนัน้ ก็คือ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์
สิ ท ธิ ช าญบัญ ชา หัว หน้า ภาควิ ช าเวชศาสตร์ฉุ ก เฉิ น คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่
พวกเรานักศึกษาต่างเรียกขานท่านว่า “อาจารย์แม่” นัน่ เองครับ
อาจารย์ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านของการดาเนินชีวิต
ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเรียน การทางาน การปฏิบตั ิตน ความรัก และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกอย่างนัน้ อาจารย์ได้แสดงให้กระผมเห็น
ผ่านการปฏิบตั ิ จนทาให้กระผมยึดมัน่ ที่จะก้าวตามอาจารย์ โดยมี
อาจารย์เ ป็ น Role model แต่ ไ ม่ไ ด้มีเ พีย งแค่ ก ระผมคนเดี ย ว
เท่ า นั้น ครับ ยัง คงมีพ่ี ๆ เพื่ อ นๆ น้อ งๆ นัก ศึ ก ษา ตลอดจน
อาจารย์แพทย์ทงั้ ในและนอกภาควิชา รวมทัง้ บุคคลอื่นที่มโี อกาส
ได้พบหรือสัมผัสอาจารย์ดว้ ยเช่นกัน
ด้านการเรียน อาจารย์สาเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 อันเป็ นเครื่องหมายของ
การขยัน หมัน่ เพีย รและใฝ่ เรีย นรู ้ อาจารย์ม กั กล่า วกับ พวกเรา
นักศึ กษาเสมอว่ า การเรียนรู เ้ กิดขึ้นได้ตลอดชีวิต ยิ่ง อ่ านก็ย่ิงรู ้

นอกจากรู ร้ อบแล้ว ต้องรู จ้ ริง อาจารย์เป็ นแบบอย่างของการ
เรีย นรู ใ้ นทุ ก ด้า น เปิ ด โลกทัศ น์ด า้ นการศึ ก ษา เห็น ได้จ าก
คาแนะนาคาสอนต่างๆ ของอาจารย์ในทุกครัง้ จะได้รวบรวม
เรื่องราวในมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นทฤษฎี แนวคิด
มาเล่าให้พวกเราได้เก็บไว้เป็ นประสบการณ์
ด้านการทางาน บทบาทของ “ผู น้ า” (Leader) ในฐานะ
หัว หน้า ภาควิช าเวชศาสตร์ฉุ ก เฉิ น และประธานหลัก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น การแพทย์
อาจารย์คือผูน้ าที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เน้นการทางานอย่างมี
คุ ณ ภาพและยัง่ ยืน กระผมเคยมีโ อกาสได้ติด ตามอาจารย์
เดินทางไปทางานที่ต่างจัง หวัด ได้สงั เกตเห็นการทางานของ
อาจารย์ทุกขัน้ ตอน และสิ่งที่อาจารย์ปฏิบตั ินนั้ ได้ถูกถ่ายทอด
ต่ อมายัง พวกเรา อาจารย์สอนให้พ วกเรานักศึ ก ษารู จ้ กั การ
วางเป้ าหมายทุกครัง้ ในการทากิจกรรมตามหลัก 3P’s concept
มีการกาหนดตัวชี้วดั และวิธีการดาเนินงาน (KPI) รวมทัง้ การ
ประเมินและติดตามผล (AAR) สิ่ง เหล่านี้ อาจจะมองดู แล้ว
ยากเกินไป ไม่น่าจะเหมาะกับการทางานของเด็กๆ แต่อาจารย์
ก็สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
และสามารถนามาใช้ได้จริง
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ถือได้ว่าเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มี
ผลงานและความภาคภูมใิ จมากมาย ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากความ
ร่ ว มมือ ของทัง้ คณาจารย์ นัก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย

ซึ่งสิ่งสาคัญที่ทาให้ทุกคนมีความรัก ความผูกพันต่อภาควิชา และ
สามารถทุ่มเทกาลังกายกาลังใจในการทางานเพื่อภาควิชานัน้ คือ
การที่ผู น้ ามองเห็ น คุ ณ ค่ า (Value) ของผู ป้ ฏิบ ตั ิ ง านทุ ก ระดับ
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ในฐานะของหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และตลอดระยะเวลา 3 ปี ในฐานะของประธานหลัก สู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ ด้วย
วิสยั ทัศน์และการนาของอาจารย์ทาให้ภาควิชาประสบความสาเร็จ
อาจารย์คือกาลังสาคัญที่ทาให้รามาธิบดีเป็ นห้องฉุกเฉินชัน้ นาของ
ประเทศไทย และเป็ นหลักสูตร Paramedic ที่ดีท่สี ุดของประเทศ
จนมี ค าพู ด หนึ่ ง ที่ ทุ ก คนต่ า งคุ น้ ชิ น กัน ว่ า “คิ ด ถึ ง ER คิ ด ถึ ง
รามาธิบดี คิดถึง Paramedic คิดถึงรามาธิบดี”

ด้านการปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสม เป็ นสิง่ ทีอ่ าจารย์แสดงให้
กระผมได้เห็นเด่นชัด อาจารย์สอนเสมอว่า เราเป็ นนักศึกษา
ของมหิ ด ล จะท าอะไร ไม่ ว่ า จะที่ ไ หนหรื อ อย่ า งไรให้นึ ก
ตลอดเวลาว่ า มีต ราของมหิด ลปัก อยู่ ท่ีห น้าอก อาจารย์เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของการแต่ง กาย การแสดงออกด้าน
ความคิดความเห็น ทัง้ ในที่ส าธารณะหรือสื่อสัง คมออนไลน์
นัน่ เพราะอาจารย์ตอ้ งการให้เราได้เห็น ว่ า ประชาชนมีความ
มุ่งหวังในบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจบ
จากมหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยที่เป็ นอัน ดับหนึ่ ง ของ
ประเทศ ความมุ่งหวังของประชาชนก็ย่งิ สูงขึ้น จะทาอย่างไรให้
คนมีความเชื่อมัน่ ก็ตอ้ งเริ่มจากการทีเ่ ราทาตัวให้ดี
ด้านความรักและการอยู่ร่วมกันในสังคม อาจารย์คือผูท้ ่ี
เปี่ ยมล้น ไปด้ว ยความเมตตาและความเข้า ใจในผู อ้ ่ื น
อาจารย์เ ปรีย บเสมือนแม่คนที่ส อง คื อ ศู น ย์ร วมของทุกคน
ใน “ครอบครัว ER รามาธิบดี ” เพราะความรักความห่ว งใย
ทีอ่ าจารย์มใี ห้กบั พวกเราทุกคนนัน้ เหมือนความรักทีแ่ ม่มใี ห้ต่อ
ลูกจากใจจริง ซึ่งเป็ นที่มาที่ทาให้พวกเรานักศึกษาทุกคนเรียก
ขานอาจารย์กนั ว่าอาจารย์แม่

สิง่ สาคัญอีกสิง่ หนึ่งทีพ่ วกเราได้รบั ทุกครัง้ จากการทีม่ โี อกาสได้
ร่วมงานกับอาจารย์ ก็คือ ความสุข ทุกครัง้ ทีเ่ สร็จสิ้นจากการทางาน
หรือกิจ กรรม พวกเราจะมานัง่ รวมกันเป็ นวงใหญ่ สรุ ปผลและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าการทางานนัน้ จะมีขอ้ ผิดพลาดมากหรือน้อย
แค่ ไหน อาจารย์ก็ไม่เคยกล่าวว่าหรือ โทษใครคนใดคนหนึ่ ง เลย
ครัง้ หนึ่ ง พวกเรานัก ศึ ก ษา Paramedic ได้มีโ อกาสรับ ผิด ชอบ
ในการจัดงานประชุมระดับชาติดา้ นการแพทย์ฉุกเฉิน ซึง่ มีผูเ้ ข้าร่วม
จากทัว่ ประเทศหลายพันคน แน่นอนว่าระหว่างงานนัน้ มีปญั หาที่เข้า
มาคอยให้แก้ไขอยู่ไม่นอ้ ย แต่อาจารย์ไม่เคยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
นัน้ เกิดจากการทางานที่ผิดพลาด ประโยคหนึ่งที่ อาจารย์บอกกับ
พวกเราในวันนัน้ และเป็ นกาลังใจที่ดีให้กบั พวกเราในการทางาน
ต่อไปก็คือคาว่า “ไม่มคี วามผิดพลาด มีแต่ความคลาดเคลือ่ น”
นอกจากนี้ ข้อคิดสาคัญหนึ่งที่กระผมยึดถือตลอดเวลาในการ
ทางาน คือคาพูดของอาจารย์ท่วี ่า “มีความสุขกับสิ่งที่เราทา อย่ามี
ความสุขกับการที่คนเห็นเราทา” ไม่ว่าสิ่งนัน้ จะเป็ นเบื้องหน้าหรือ
เบื้องหลังของความสาเร็จทีย่ ง่ิ ใหญ่กต็ าม

สายตา อากัปกิริยา ท่าทางที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยเมตตาและ
ความรัก ไม่ใ ช่ มีเ พีย งบุค คลที่ไ ด้ใ กล้ชิ ด เท่ า นั้น ที่ส มั ผัส ได้
แม้แต่ญาติหรือผูป้ ่ วยเองที่ได้พบเห็นเพียงรอยยิ้มของอาจารย์
ก็สามารถสัมผัสได้เช่นกัน
สิง่ ทีก่ ระผมได้สมั ผัสตลอดระยะเวลาของการเป็ นนักศึกษา
ในหลักสู ตรนี้ จาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ดังที่
ได้ก ล่า วถึง ข้า งต้น นั้น เป็ น เพีย งส่ ว นหนึ่ ง ที่ก ระผมสามารถ
กลัน่ กรองออกมาเป็ นตัวอักษร แต่ความรูส้ กึ ภายในจิตใจนัน้ มี
มากมายเกินที่จะพรรณนา อาจารย์คือผูถ้ งึ พร้อมในทุกด้านทัง้
การปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมและด้านจิตใจที่เปี่ ยมด้วยความรัก
ความเมตตา “รางวัล คนดี ศ รี ม หิด ล” ที่มีข้ ึน เพื่อ ตอบแทน
คุณงามความดีของชาวมหิดลนัน้ เหมาะสมและคู่ ควรยิ่ง แล้ว
แก่ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ผูเ้ ป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การดาเนินชีวิตทุกด้าน ทัง้ แก่ตวั ของกระผมเองและบุคคลอื่น
รอบข้างอย่างแท้จริง

