
ความสนใจของอาจารย์วิชัยในด้านโภชนาการนั้นเริ่มตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เมื่อได้

รบัมอบหมายใหค้น้ควา้เกีย่วกบัภาวะการขาดโปรตนีและพลงังาน เมือ่เปน็แพทยป์ระจำบา้น

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์มีความสนใจงานวิจัยด้าน

โภชนศาสตร์มาก ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี จึงแนะนำให้อาจารย์สมัครเป็น 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาอายุรศาสตร์ ของคณะบัณฑิตวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ของอาจารย์

เป็นเรื่องโรคเหน็บชาที่เกิดจากการขาดไทอามีนซึ่งยังพบได้ในคนไทย นอกจากรวบรวม 

ผู้ป่วยแล้วอาจารย์ยังต้องวัดการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของ 

ไทอามีน อาจารย์วิชัยอาศัยเวลาวันเสาร์-อาทิตย์หลังจากดูแลคนไข้เสร็จแล้วทำวิจัย 

ในห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

ต่างประเทศ ทำให้อาจารย์ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้ 

ในระหว่างที่เป็นแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางคน 

ผอมแห้งแรงน้อย รับประทานอาหารไม่ได้ และได้เพียงสารละลายน้ำตาลกลูโคส 5 - 10% 

เทา่นัน้ การดแูลผูป้ว่ยในสมยันัน้ยงัขาดความสนใจทางดา้นโภชนาการและขาดบคุลากรทีม่ี

ความรูค้วามชำนาญ เมือ่อาจารยว์ชิยัไดม้โีอกาสดแูลผูป้ว่ยรว่มกบัศาสตราจารยน์ายแพทย์

ธาดา ยิบอินซอย จึงได้นำสารละลายน้ำตาลกลูโคส 50 - 100% มาให้ทางหลอดเลือดดำ

ใหญ่ พร้อมกับหาแหล่งกรดอมิโนที่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำมาเสริม ทำให้สามารถ

ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายคน ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้อาจารย์มีความต้องการที่จะไปทำ

ปรญิญาเอกดา้นโภชนาการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา อาจารยร์จติ บรุ ีและอาจารยอ์าร ีวลัยะเสวี

เห็นชอบและขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดสรรทุน เปิดให้มี

การสอบแขง่ขนัชงิทนุปรญิญาเอกดา้นชวีเคม ีซึง่อาจารยส์อบผา่นและไดเ้ดนิทางไปศกึษาตอ่

ทีม่หาวทิยาลยัแวนเดอบลิท ์ซึง่เปน็มหาวทิยาลยัชัน้แนวหนา้ทางดา้นชวีเคมแีละโภชนาการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยตันไพจิตร

แม้จะต้องทำงานหนัก
แต่อาจารย์จะยิ้มแย้มแจ่มใส

และหัวเราะอยู่เสมอเพราะความรัก
ในงานวิจัยทำให้อาจารย์
มีความสุขอยู่ตลอดเวลา
ในที่สุดอาจารย์ก็ได้เป็น

นักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลก
ที่ค้นพบว่าคาร์นิทีน

สร้างมาจากกรดอมิโนไลซีน
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ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอบิลท์ อาจารย์วิชัยมีโอกาสทำงานกับ

ศาสตราจารย์แฮรี่ พี โบรควิสท์ (Professor Harry P Broquist) ซึ่ง

เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านเมตาบอลิซึมของกรดอมิโนจำเป็นไลซีน 

อาจารย์ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องการสังเคราะห์คาร์นิทีนจาก

ไลซีน คาร์นิทีนมีหน้าที่คล้ายกับวิตามิน มีความจำเป็นต่อการ

ทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะในการสร้างกรดไขมันเพื่อนำไปใช้

เป็นพลังงานต่อไป แต่ที่ต่างกับวิตามินคือร่างกายสามารถสร้าง 

คาร์นิทีนได้เองแต่ไม่เคยมีใครทราบกลไก ก่อนหน้านี้เคยมีรายงาน

ว่าไลซีนไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นคาร์นิทีนได้ แต่ด้วยลักษณะ

โครงสร้างที่ใกล้เคียงกันทำให้ศาสตราจารย์โบรควิสท์คิดว่ารายงาน

ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ถูกต้อง ในช่วงของการทำปริญญาเอกที่แวน

เดอบิลท์ อาจารย์มีความอุตสาหะพยายามและความขยันหมั่นเพียร

ที่หาได้ยาก อาจารย์ขวนขวายหาความรู้จากทุกทิศทางและทุกเวลา 

อยู่ในห้องปฏิบัติการจนดึกดื่นไม่เว้นวันหยุด อดทนต่อปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จผล แม้จะต้องทำงานหนักแต่

อาจารย์จะยิ้มแย้มแจ่มใสและหัวเราะอยู่เสมอ	 เพราะความรัก

ในงานวิจัยทำให้อาจารย์มีความสุขอยู่ตลอดเวลา	 ในที่สุด

อาจารย์ก็ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกที่ค้นพบว่า

คาร์นิทีนสร้างมาจากกรดอมิโนไลซีน	 และอาจารย์ยังพบต่อไป

ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอทำให้ขาดกรดอมิโนไลซีนและ

มีการสร้างคาร์นิทีนลดลง อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์จำนวน 5 ฉบับ 

ในวารสารนานาชาติชั้นนำ ซึ่งศาสตราจารย์โบรควิสท์ให้อาจารย์

เป็นชื่อแรกทั้งหมด เพราะอาจารย์ร่วมคิด ร่วมวางแผนวิจัย ดำเนิน

การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนต้นฉบับเอง อาจารย์ยังได้ไป

บรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติหลายครั้ง งานของอาจารย์

ได้รับการบรรจุเข้าไปในตำราหลายเล่มทำให้วงการโภชนาการ 

ห้องปฏิบัติการ 
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มีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับคาร์นิทีน อาจารย์กลับมารับ

ราชการที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 

ในช่วงแรกของการทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี การทำงานวิจัยมี

อปุสรรคทัง้ทางดา้นสถานทีแ่ละเงนิทนุ อาจารยไ์ดร้บัความอนเุคราะห์

จากศาสตราจารย์โบรควิสท์ช่วยส่งน้ำยาวิเคราะห์คาร์นิทีนมาให้

พร้อมกับให้กำลังใจอาจารย์ในการทำงานวิจัยต่อไป อาจารย์อารี 

ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยบริเวณชั้น 6 อาคาร 1 ให้เป็น

ห้องปฏิบัติการโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ แม้จะมีปัญหา

อุปสรรคมากมายเพราะความไม่พร้อมทางด้านต่างๆ อาจารย์ไม่เคย

ย่อท้อและไม่เคยหยุดทำงานวิจัย อาจารย์มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคาร์นิทีนและไทอามีนตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง อาจารย์ยังมีส่วนร่วม

ในการก่อตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ทำให้ 

ในช่วงแรกสถาบันโภชนาการมีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยชั้น 6 นั่นเอง 

จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2529 คณะกรรมการ Bristol-Myers Squibb 

Unrestricted Nutrition Research Grant ได้เดินทางมาเยี่ยมหน่วย

โภชนวิทยา และมอบรางวัล Bristol-Myers Squibb Award for 

Distinguished Achievement in Nutrition พร้อมทุนวิจัยให้

อาจารย์เป็นเวลา 5 ปีทำให้อาจารย์ทำงานวิจัยได้สบายขึ้น ผลงาน

ทางวิชาการด้านโภชนาการคลินิกของรามาธิบดีนับว่าเป็น		

ที่หนึ่งของประเทศ	 เป็นที่ยอมรับนับถือของนักวิชาการใน		

ต่างประเทศ	ทำให้ในปี	พ.ศ.	2535	อาจารย์ได้รับการเชื้อเชิญ

ให้ร่วมก่อตั้งสมาคมโภชนาการคลินิกของเอเชียแปซิฟิก	 (Asia	

Pacific	Clinical	Nutrition	Society)	ซึ่งอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่ง

นายกสมาคมในปี	พ.ศ.	2540	-	2541 มาระยะหลังโรคอ้วน ไขมัน

สูง และโรคหัวใจเริ่มเป็นปัญหามากขึ้น อาจารย์จึงได้ร่วมมือกับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาติ โลจายะ อายุรแพทย์โรคหัวใจ  

เก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคหัวใจในคนไทย โดยไปสุ่มตรวจ

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน 3,499 คนทำการซักประวัติการ

รับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างละเอียด มีการวัด

รอบเอว สะโพก วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (triceps skin 

fold) จึงถือเป็นจุดกำเนิดของโครงการวิจัย EGAT (Electricity 

Generating Authority of Thailand Study) ตั้งแต่นั้นมา 

คณะกรรมการ Bristol-Myers Squibb มาเยี่ยมหน่วยโภชนวิทยา 

คลินิกโภชนการ 
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ในขณะเดียวกันอาจารย์ได้ผลักดันงานโภชนาการคลินิกของ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2517 อาจารย์ได้ก่อตั้งคลินิก

โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้คำ

แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2519 

ได้เกิด Nutritional Support Team เป็นครั้งแรกในโรงพยาบาล

รามาธิบดี โดยอาจารย์วิชัยเป็นหัวหน้าทีมเอง อาจารย์จะไปตรวจ 

ผู้ป่วยที่เตียง สอบถามปัญหา และสั่งอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

แต่ละคน และในปี	 พ.ศ.	 2530	 อาจารย์ได้คิดประดิษฐ์สูตร		

อาหารเจ็น-ฟอร์มูล่า	 (Gen	 Formula)	 ขึ้นสำหรับให้ผู้ป่วยทาง

สายยาง สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคขาดโปรตีนและพลังงาน 

และเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคอ้วนและมีโคเลสเตอรอลสูง สูตรอาหาร

นี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากผลงานที่ โดดเด่นมากมายในวงการแพทย์ตลอดจน		

คุณประโยชน์ต่างๆ	 ที่อาจารย์ได้สร้างสมกระทำมาโดยตลอด	

ทำให้อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิต	 ประเภทวิทยา-

ศาสตร์ประยุกต์	สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ถ้าใครมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์วิชัย จะเห็นว่าอาจารย์

รักการทำงานวิจัยเป็นชีวิตจิตใจ อาจารย์ทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะ

เป็นวันหยุด อยู่ที่ห้องทำงาน ที่บ้าน บนเครื่องบิน หรือแม้แต่ในห้อง

ผู้ป่วยที่อาจารย์เป็นผู้ป่วยเอง ในช่วง 10 ปีสุดท้ายที่อาจารย์ต้อง

ต่อสู้กับปัญหาทางสุขภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของอาจารย์

ไม่ได้ลดลงเลย แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์รีบขวนขวาย

สร้างประโยชน์และคุณงามความดี อาจารย์ใช้ชีวิตช่วง 4 เดือน

สุดท้ายในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี สิ่งที่ทุกคนพบเห็นจน

ชินตาคือ อาจารย์จะถือปากกาและกระดาษอยู่ในมือเสมอ วางแผน

หรือเขียนผลงานวิจัย เพราะงานวิจัยคือชีวิต คือลมหายใจของ

อาจารย์ และรางวัลสุดท้ายในชีวิตที่อาจารย์ได้รับคือรางวัล		

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	 ซึ่งอาจารย์ได้เดินทางไปจากหอผู้ป่วย

เพื่อไปรับรางวัลจาก	 ฯพณฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 เมื่อวันที่	 27	

กันยายน	พ.ศ.	 2543 หลังจากนั้นไม่นาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2543 อาจารย์วิชัยได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ 



0�5>>


	RAMA_05 15.pdf
	RAMA_05 16
	RAMA_05 17
	RAMA_05 18



