สู่ อ้อมอกของพระผู้เป็ นเจ้ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี คันธเสวี

ไว้ อาลัย
ในนามของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขอไว้อาลัย แด่ ผป.ผศ.รัศมี คันธเสวี ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 1998
ท่านอาจารย์รัศมี คันธเสวี เป็ นนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูน้ าสตรี คริ สเตียน เป็ นนักดนตรี
เป็ นผูป้ กครองของคริ สตจักรที่มีคุณวุฒิและศักยภาพสู ง อดีตเป็ นผูช้ ่วยเลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ ฝ่ าย
เอกสัมพันธ์และเป็ นปลัดสานักเลขาธิการฯ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขอร่ วมแสดงความเสี ยใจและอาลัยต่อครอบครัว “คันธเสวี” ขอ
พระเจ้าทรงเมตตาเล้าโลมทุกท่าน และอธิ ษฐานด้วยความเชื่อว่า ท่านอาจารย์รัศมี คันธเสวี ได้อยูก่ บั
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัศมี คันธเสวี เกิดที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2467 เป็ นบุตรี คนที่ 4 ในจานวนพี่นอ้ ง 9 คนของ คุณพ่ออุ่น (เถ้าแก่ไม่ร้อนไม่หนาว) และคุณแม่บวั ผัน
มโนมูล หลังจากที่ลืมตาดูโลกได้เพียง 23 วัน คุณแม่แหม่ม (Carlotte Bachtell) และคุณพ่อ Ray
Bachtell ซึ่ งเป็ นมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ได้รับมาเลี้ยงเป็ นบุตรบุญธรรมเพราะคุณแม่บวั ผัน มีสุขภาพ
ไม่แข็งแรง และไม่สามารถเลี้ยงดูได้
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อาจารย์รัศมี เริ่ มการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรี ยนอนุบาลเชียงรายคริ สเตียน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
โรงเรี ยนเชียงรายพิทยาคม) จังหวัดเชียงรายและย้ายมาศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาคม กรุ งเทพมหานคร และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับเตรี ยมอุดมศึกษาที่โรงเรี ยน
เตรี ยมอุดมฯ ในระหว่างนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ งทาให้อาจารย์ตอ้ งประสบปั ญหา ในด้านการ
เรี ยนเพราะเมื่อญี่ปุ่นยกทัพเข้าประเทศไทย คุณแม่แหม่ม และคุณพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงดู และให้การ
อุปการะต้องอพยพหลบหนีไปยังประเทศพม่า และประเทศอินเดีย อาจารย์จึงต้องกลับไปอยูก่ บั คุณ
พ่อคุณแม่ที่เชียงรายตามเดิมและเมื่อกลับมาเรี ยนกรุ งเทพฯ ทั้ง ๆ ที่สงครามยังไม่สงบก็พยายามฟันฝ่ า
(ลูกระเบิด) จนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษาชั้นเตรี ยมอุดมฯ
ปี 2485 อาจารย์ได้เข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างที่ศึกษา
ในชั้นปี ที่ 2 อาจารย์ได้ลม้ ป่ วย เนื่องจากไส้ติ่งแตกต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมิชชัน่ โดยได้รับ
การดูแลรักษาจากนายแพทย์ Waddell เป็ นเวลานานถึง 3 เดือน เมื่ออาการทุเลาลงอาจารย์ตอ้ งรี บ
กลับไปศึกษาต่อทั้งที่ยงั ไม่หายดีนกั เพราะครบกาหนดวันลา มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจารย์ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ในการช่วยพยุงเดิน ช่วยในการลอกตาราเรี ยนต่าง ๆ ให้หลัง
จากนั้นไม่นานอาจารย์ก็ลม้ ป่ วยด้วยโรคป่ วง (น้อง ๆ ของอหิ วาตกโรค) ทาให้การเรี ยนในระยะนั้น
เป็ นไปได้ไม่เต็มที่นกั แต่อย่างไรก็ตามด้วยความขยันหมัน่ เพียรอาจารย์ก็สามารถสาเร็ จการศึกษา และ
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ในระหว่างที่ศึกษานั้นอาจารย์เป็ นนักกีฬาเนตบอลของคณะฯ และเคยได้ร่วม
แข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยด้วย
เมื่อจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2490 อาจารย์รัศมีได้ทางานเป็ นครู สอน
หนังสื อที่โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยสอนวิชาดนตรี ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศส ซึ่ งในระยะนั้นโรงเรี ยนเพิ่งเปิ ดดาเนินการใหม่ ๆ หลังจาก
สอนอยูท่ ี่นี่ได้ประมาณ 3 ปี มิชชันนารี ที่เชียงใหม่ได้มาติดต่อทาบทามให้ไปศึกษาต่อด้าน Dietetics ใน
ต่างประเทศ เนื่องจากในระหว่างนั้นอาจารย์ยงั ไม่มีภาระทางครอบครัวจึงเกิดความสนใจ และได้รับทุน
จากคณะมิชชันนารี ไปศึกษาต่อที่ Park Ville College, มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริ กาก่อนที่จะ
เริ่ มต้นเรี ยนหนังสื ออาจารย์ได้มีโอกาสพบคุณแม่แหม่มหลังจากที่ได้พลัดพรากจากกัน เพราะสงคราม
ความสุ ขระหว่างแม่ ๆ ลูก ๆ จึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการที่อาจารย์รัศมีเรี ยนมาทางด้านอักษรศาสตร์
แต่ตอ้ งไปศึกษาต่อในวิชาทางวิทยาศาสตร์ ทาให้อาจารย์ตอ้ งศึกษาเพิม่ เติมในวิชาวิทยาศาสตร์ อีกหลาย
วิชา เช่น เคมี ฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ แบคทีเรี ย ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็สามารถสาเร็ จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ 2 ปี ในระหว่างที่ศึกษานั้นนักศึกษาทุกคนต้องพักอยูใ่ นหอพักของ
วิทยาลัยและต้องช่วยกันทางานต่าง ๆ ด้วยตนเองเช่น ซักเสื้ อผ้า เตรี ยมอาหาร ทาความสะอาดห้องเป็ น
2

ต้น นักศึกษา ที่เป็ นคนไทยในสถาบันเดียวกันขณะนั้นมีเพียงอาจารย์ซ่ ึ งเป็ นผูห้ ญิง และผูช้ ายอีกท่าน
หนึ่งเท่านั้น จึงทาให้อาจารย์มีเพื่อนต่างชาติมากกว่าที่เพื่อนคนไทยด้วยกัน
เมื่อจบการศึกษาที่ Park Ville College แล้วอาจารย์รัศมีได้มีโอกาสไปฝึ กงาน Dietetic
internship ที่ Stanford Hospital, San Francisco เป็ นเวลา 1 ปี โดยมีเพื่อนร่ วมฝึ กงานเพียง 6-7 คน
เท่านั้น ที่นี่อาจารย์ได้ฝึกงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อให้รู้ถึงหน้าที่ที่ถูกต้องของนักกาหนดอาหาร (Dietitian)
ทั้งในด้านของการคิด รายการอาหาร การประกอบอาหาร การดัดแปลงอาหาร การควบคุมงาน การ
ควบคุมงบประมาณ การเยีย่ มผูป้ ่ วย การสอน แนะนาอาหารแก่ผปู ้ ่ วย การปฏิบตั ิงานในห้องผสมน้ านม
ฯลฯ นอกจากนี้เพื่อเป็ นการทดสอบความรู ้ ความสามารถและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา
(intern) ที่ฝึกงานมาระยะหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานในหน้าที่ท้ งั หมดแทนนักกาหนดอาหาร
ของโรงพยาบาล โดยนักกาหนดอาหารที่ทาหน้าที่อยูจ่ ะหยุดงานหมด ซึ่ งความรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ในที่สุด
อาจารย์ก็ได้มีโอกาสนามาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์หลังจากกลับมาสอนในประเทศไทย
เมื่อจบการฝึ กงานที่ Stanford Hospital อาจารย์รัศมี ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับอาจารย์นิพนธ์
คันธเสวี ที่ San Francisco เมื่อปี พ.ศ. 2496 และหลังจากเข้าพิธีสมรสเพียง 7 วัน อาจารย์รัศมีก็เดินทาง
กลับประเทศไทยส่ วนอาจารย์นิพนธ์ยงั คงศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี
เมื่อกลับถึงเมืองไทย อาจารย์รัศมี ได้ไปทางานที่โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ตาแหน่งนักกาหนดอาหารอยูป่ ระมาณ 3 ปี อาจารย์นิพนธ์ ซึ่งสาเร็ จการศึกษาได้เดินทางกลับประเทศ
ไทยและเป็ นอาจารย์สอนที่คณะกสิ กรรมและสัตวบาล
(คณะเกษตรในปัจจุบนั )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2500 อาจารย์รัศมี จึงได้ยา้ ยมาเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้วย โดยสังกัดในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ทาหน้าที่สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหาร สุ ขาภิบาล
อาหาร การผลิตอาหารจานวนมาก การบริ การอาหารในสถาบัน อาหารบาบัดโรค ฯลฯ อาจารย์ ได้
ทางานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นานถึง 10 ปี จึงเท่ากับอาจารย์ได้ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ความรู ้
ทางด้านโภชนาการและโภชนบาบัดให้แก่นิสิตเป็ นจานวนมาก
ในปี
พ.ศ.
2508
ได้มีการเริ่ มก่อสร้างคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ซึ่ งเป็ นผูร้ ่ วมดาเนินการก่อตั้งขณะนั้น
ต้องการผูท้ ี่มีความรู ้ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อร่ วมทางานในด้านการให้บริ การอาหารแก่ผปู ้ ่ วย
ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและโภชนบาบัดและได้รับการแนะนาจากอาจารย์นิดา ชิตานนท์ เพื่อน
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ให้รู้จกั กับอาจารย์รัศมี จึงเป็ นการจุดประกายความสนใจให้แก่อาจารย์
รัศมีที่จะร่ วมทางานในด้านนี้ อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ละเว้นการปฏิบตั ิงานในหน้าที่นกั กาหนดอาหาร
ระยะหนึ่ง ความจริ งในประเทศไทยขณะนั้นมีผทู ้ ี่ได้ศึกษาในวิชานี้มาหลายท่าน แต่มิได้มีผใู ้ ด
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ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเลย อาจจะเห็นว่างานนักกาหนดอาหารในโรงพยาบาลเป็ นงานที่หนักและ
ต้องทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจอย่างจริ งจังจึงจะเห็นผล ประกอบกับวิชาและอาชีพนี้ ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับ
และให้ความสนใจกันมากนัก จากการที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็ นที่จะนาความรู ้มาช่วยใน
การรักษาผูป้ ่ วยควบคู่กบั การรักษาด้วยยา อาจารย์รัศมีจึงได้ตดั สิ นใจที่จะทางานในอาชีพนักกาหนด
อาหารอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นอาจารย์จึงโอนย้ายจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มารับราชการ
ที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2510 และได้รับทุนจาก
Rockyfeller ไปศึกษาต่อทางด้าน Hospital Food Administration ที่ University of Columbia Kansas
City, Missouri จึงนับเป็ นการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นครั้งที่สอง เพื่อนนักเรี ยนไทยใน
ครั้งนี้มีมากกว่าครั้งแรก คุณอารี วงศ์อารยะ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็เป็ นเพื่อนนักเรี ยนไทยผู ้
หนึ่งที่ร่วมศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันขณะนั้น อาจารย์รัศมี ใช้เวลาในการศึกษาต่อประมาณ 14
เดือน ก็ตอ้ งรี บเดินทางกลับมาเตรี ยมการเพื่อเปิ ดโรงพยาบาลที่ได้สร้างใกล้จะแล้วเสร็ จ
อาจารย์รัศมีเดินทางกลับเมืองไทยประมาณกลางปี พ.ศ. 2511 และทันทีที่กลับมาถึง อาจารย์ก็
ได้วางแผนการทางานในหน่วยอาหารและโภชนาการทั้งในการแบ่งสายการบังคับบัญชา การปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนและวิธีการทางาน รวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการบริ การอาหาร
นอกจากนี้ อาจารย์ยงั ได้ทาการสอนและแนะนาเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทางานในหน่วยงานนี้ ให้เกิดความ
เข้าใจ และเห็นความสาคัญของงานที่ตอ้ งรับผิดชอบทั้งนี้ เพราะอาจารย์ได้ตระหนักดีวา่ วิชาโภชน
บาบัดการบริ หารงานโภชนาการในโรงพยาบาล และการบริ การอาหารผูป้ ่ วยโรงพยาบาล มิได้มีการ
เรี ยนการสอนอย่างจริ งจังในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในหน้าที่นกั กาหนด
อาหารไม่ทราบถึงหน้าที่ที่แท้จริ งของตนเอง จากการที่อาจารย์ได้สละเวลาสอน และแนะนาการทางาน
ในหน้าที่นกั กาหนดอาหารอยูเ่ สมอ ทาให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าใจ
ถึงภาระหน้าที่ของนักกาหนดอาหาร และตั้งใจปฏิบตั ิงานตามคาสอนและแนะนานั้นตลอดมาจนทุก
วันนี้
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิ ดดาเนินงานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 ใน
ระยะแรกของการเปิ ดโรงพยาบาลอาจารย์รัศมี ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ยงั ไม่เคยทางานที่ไหนมาก่อน ในระยะแรกจึงยังไม่เข้าใจงานในหน้าที่ รวมถึง
ขั้นตอนการทางาน และภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ การทางานที่โรงพยาบาลรามาธิ บดีจึงเป็ นการเริ่ มมา
เรี ยนรู ้งานใหม่พร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุน้ ีจึงไม่เป็ นที่น่าแปลกใจถ้าจะเห็นอาจารย์รัศมี อยูเ่ วรเช้าโดยเริ่ ม
ทางานตั้งแต่ 04.00 น. จนถึง 21.00 น. หรื ออยูเ่ วรดึกต่อจนถึง 02.00 น. เป็ นประจา ทั้งนี้เพื่อสอน
ลูกน้อง ลูกศิษย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ทราบถึงภาระหน้าที่ของตนอาจารย์ปฏิบตั ิเช่นนี้ โดยมิ
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เคยบ่นหรื อรู ้สึกว่าเบื่อหรื อเหน็ดเหนื่อยต่องานที่ตอ้ งกระทาแม้แต่นอ้ ย เป็ นเวลากว่า 2 ปี จนเมื่อเห็นว่า
ลูกศิษย์ได้เข้าใจงานในความรับผิดชอบแล้ว อาจารย์จึงเริ่ มให้พวกเราเข้าเวรกันเอง โดยอาจารย์คอยเป็ น
พี่เลี้ยงและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด การสอนงานให้แก่ลูกศิษย์น้ นั อาจารย์สอนด้วยการกระทาคือทา
ให้ดูแล้วให้ลูกศิษย์ศึกษาพิจารณาทาตาม หรื อดัดแปลงให้เหมาะสมให้โอกาสแก่ลูกศิษย์ทุกคนในการ
แสดงความคิดเห็นในการค้นคิดหรื อแสดงออกตามที่ตนเห็นว่าถูกต้อง และไม่เคยที่จะซ้ าเติม ถ้าการ
กระทานั้นให้ผลที่ไม่ถูกต้องหรื อเกิดความเสี ยหายแต่จะสอนให้มีความระมัดระวังมากยิง่ ขึ้น ให้รู้จกั คิด
และคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเสี ยก่อนที่จะลงมือทางานใด ๆ เพื่อป้ องกันการผิดพลาดหรื อไม่
ถูกต้อง ภาพที่อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาลพร้อมทั้งใบกาหนดงาน และเดินฮัมเพลงนาใบ
กาหนดงานเหล่านั้นไปติดให้คนงานดู และเก็บใบเก่ากลับด้วยท่าทางที่มีความสุ ขที่ได้ทางาน วันแล้ว
วันเล่าที่ลูกศิษย์เฝ้ าดูการทางานของอาจารย์
โดยอาจารย์เองก็ไม่เคยเรี ยกร้องให้ใครช่วยทาเป็ นการ
ยืนยันให้เห็นว่าอาจารย์มีความสุ ขในการทางานเป็ นอย่างมาก ในที่สุดบรรดาลูกศิษย์ท้ งั หลายจึงเข้าไป
ขอช่วยทาและได้เรี ยนรู ้การทารายการอาหาร ใบกาหนดงานในแต่ละวันและการสั่งซื้ ออาหารสด ซึ่ ง
ปั จจุบนั นี้ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิ บดีก็ยงั คงปฏิบตั ิตามแนวทางที่อาจารย์ได้แนะนาไว้จึงนับ
ได้วา่ อาจารย์รัศมี เป็ นผูท้ ี่มีวิญญาณของนักต่อสู ้ นักวางแผนนักปฏิบตั ิ และครู ที่ดีมาโดยตลอด
นอกจาก อาจารย์รัศมี จะสอนในเรื่ องการทางานแล้วในด้านของคิดริ เริ่ มงานใหม่ ๆ อาจารย์ก็
เป็ นผูท้ ี่ให้ขอ้ คิดต่าง ๆ แก่ลูกศิษย์เป็ นประจา เพื่อนาไปคิดและสานต่องานนั้น ๆ จนสาเร็ จ เช่นการ
ดัดแปลงรายการอาหารของเจ้าหน้าที่ให้เป็ นเหมาะสมกับเหตุการณ์และภาวะเศรษฐกิจ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็ นต้น
ในด้านของการบริ หาร และการปกครองนั้น อาจารย์รัศมีนบั ได้วา่ เป็ นนักบริ หารที่มีจิตวิทยาสู ง
ผูห้ นึ่งที่สามารถโน้มน้าวจิตใจของลูกน้อง
ลูกศิษย์ให้เกิดความสามัคคีปรองดองเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันอย่างน่าสรรเสริ ญ อาจารย์พร้อมเสมอที่จะเป็ นที่ปรึ กษารับฟังคาร้องทุกข์ ร้องเรี ยน และไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถคลี่คลายปั ญหาต่าง ๆ ลงได้ในที่สุดโดยไม่ยากนัก เห็นได้
จากการที่อาจารย์มีลูกน้องมากกว่า 200 คน แม้จะมีขอ้ ขัดแย้งกันบ้างแต่ก็สามารถคลี่คลายลง และ
ร่ วมกันทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ขในการทางาน อาจารย์เป็ นผูท้ ี่เก็บความรู ้สึกได้ดีมาก
ยังไม่เคยมีใครเห็นอาจารย์โกรธหรื อแสดงความโกรธ สิ่ งที่เห็นและได้ยนิ ก็คือคาพูดที่วา่ “ครู ไม่เข้าใจ
เลยทาไมถึงเป็ นอย่างนี้ ”
ปี 2517 อาจารย์เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และรวบรวมบุคลากรที่ทางานด้านโภชนาและโภชนบาบัด
ตลอดจนผูท้ ี่สนใจงานทางด้านนี้และก่อตั้งเป็ น “ชมรมนักกาหนดอาหาร” ขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
เป็ นอย่างดีจาก อาจารย์อารี วัลยะเสวี ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นคณบดีและคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
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รามาธิบดี ในขณะนั้น รวมทั้งได้อนุ ญาตให้ใช้สถานที่ของงานอาหารและโภชนาการเป็ นสานักงานของ
ชมรมฯ ด้วย อาจารย์รัศมี ได้รับเลือกให้เป็ นประธานคนแรกของชมรมฯ และให้การสนับสนุนงานของ
ชมรมฯ มาโดยตลอดในด้านของการจัดอบรม เผยแพร่ ความรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทางด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัดพยายามให้นกั กาหนดอาหารได้มีความรู ้เพิม่ ขึ้น มีโอกาสแสดงตนและมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยดังเช่นที่ปฏิบตั ิกนั ในต่างประเทศ มิใช่เก็บตนเองอยูใ่ นครัวเท่านั้น จึงนับว่า
อาจารย์รัศมี ได้มองเห็นถึงความสาคัญของงานในด้านนี้ และเป็ นผูท้ ี่จุดประกายให้วงการแพทย์ไทยได้
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้องใช้โภชนบาบัด ในการรักษาผูป้ ่ วยควบคู่กบั การรักษา
ทางยา โดยมีนกั กาหนดอาหารเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านนี้ นอกจากนี้ อาจารย์ยงั เริ่ มให้มีการจัดทา จุล
สารชมรมนักกาหนดอาหารขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสาร
และเผยแพร่ ความรู ้ในด้าน
โภชนาการ โภชนบาบัดและวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ไปสู่ พวกเรานักกาหนดอาหารที่
อยูใ่ นที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ และถึงแม้อาจารย์จะมิได้เป็ นคณะกรรมการของชมรมฯ แล้ว อาจารย์ก็ยงั มี
ความผูกพันคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาในการดาเนินงานคณะกรรมการชมรมฯ อยูเ่ สมอมา
ในด้านของวิชาการ อาจารย์เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้และขยันในการอ่านการเขียนบทความทั้งใน
ด้านการบริ หาร การบริ การรวมถึงความรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่นกั กาหนดอาหาร
อาจารย์เป็ นนักกาหนดอาหารคนแรกของประเทศไทยก็วา่ ได้ ได้เขียนตาราที่เกี่ยวกับด้านของโภชนา
บาบัดและเขียนในลักษณะของผูร้ ู ้ ผูป้ ฏิบตั ิ มิใช่แปลออกมาจาก Text ของต่างประเทศ ซึ่ งหนังสื อ
เหล่านั้นหลายสถาบันได้นาไปใช้ในการเรี ยนการสอนจนถึงปั จจุบนั
ปี 2517 อาจารย์ได้เดินทางไปศึกษาและดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยไปเป็ นคณะทั้งหมด
6 คน อาจารย์รัศมี เป็ นหัวหน้าคณะผูร้ ่ วมคณะประกอบด้วย นักกาหนดอาหาร (รุ จิรา สัมมะสุ ต) นักวิจยั
(คุรธรา วิริยะพานิช คุณเจษฎา กิตติคุณ คุณพงศธร สังขเผือก และคุณประภาศรี ภูวเสถียร) โดยได้รับ
ทุนจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์ แลนด์ จุดมุ่งหมายในการไปต่างประเทศในครั้งนี้คือ การศึกษา ดูงาน
และฝึ กงานในด้านการเรี ยน การสอน และการวิจยั ซึ่ งแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันศึกษา ดูงานและฝึ กงาน
ในด้านที่ตนเองสนใจและรับผิดชอบ เพื่อจะได้นาความรู ้ใหม่มาปรับปรุ งงานในความรับผิดชอบให้ดี
ยิง่ ขึ้น ดังนั้นคณะที่เดินทางไปด้วยกันจึงต้องแยกย้ายกันเป็ นคู่ ๆ โดยอาจารย์รัศมีและ คุณรุ จิรา พักอยู่
ด้วยกัน อาจารย์รัศมี ศึกษาดูงานด้านการเรี ยน การสอนในหลักสู ตรของ Dieteics และคุณรุ จิรา ศึกษา ดู
งาน และฝึ กงานในบทบาทของนักกาหนดอาหารรวมทั้งการวิจยั ใน Metabolic Ward ในระยะแรกที่ไป
ถึงอาจารย์รัศมี และคุณรุ จิรา ต้องศึกษาภาษา Dutch ก่อน เนื่ องจากต้องใช้ในการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยด้วย
จึงต้องอยูท่ ี่ Amsterdam ระยะหนึ่งแล้วย้ายไปศึกษาต่อที่ Rotterdam ส่ วน คุณธรา และคุณเจษฎา ไป
ฝึ กงาน Lab. ที่ Groningen ซึ่ งเป็ นเมืองที่อยูท่ างเหนือของประเทศ คุณพงศธร และคุณประภาศรี ไปฝึ กที่
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Utrecht แต่ท้ งั 6 คน ก็นดั พบกันแทบทุกสัปดาห์ เพื่อพบปะและทาอาหารไทยรับประทานร่ วมกัน
เพื่อให้คลายความคิดถึงบ้าน รวมทั้งถือโอกาสท่องเที่ยวร่ วมกันโดยมีอาจารย์รัศมี เป็ นหัวหน้าทีมทุก
ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นต่างประเทศ อาจารย์จะเป็ นที่ปรึ กษาของลูกทีมให้คาแนะนาต่าง ๆ เป็ น
อย่างดีโดยเฉพาะคุณรุ จิรา ซึ่ งกล่าวอยูเ่ สมอว่าอาจารย์รัศมี คือแม่คนที่คอยชี้แนะให้ความรู ้ คาแนะนา
และคอยตักเตือนอยูเ่ สมอ ทั้งในด้านของการทางานในหน้าที่ และในเรื่ องส่ วนตัว การครองชีพ และการ
ครองเรื อน ขณะเดียวกันอาจารย์ก็ยงั ทาตัวเป็ นเพื่อนร่ วมวัยกับทุก ๆ คน ทาให้พวกเรารู ้สึกว่าไม่มี
ช่องว่างระหว่างในกลุ่มทีมที่เดินทางไปด้วยกัน ทุกครั้งที่ลูกทีมมาพร้อมกัน อาจารย์มกั จะเตรี ยมการ
สอนล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่า จะหาของอร่ อย ๆ ให้เด็ก ๆ ที่พลัดบ้านมาได้รับประทานอย่างจุใจ และ
เด็ก ๆ ทั้งหลายก็ไม่เคยผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียว
ในระยะแรกที่ศึกษาภาษา Dutch ที่ Amsterdam นั้น มีนกั เรี ยนไทยซึ่ งเป็ นแพทย์จากกระทรวง
สาธารณสุ ขได้เดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ อาจารย์ได้แสดงความเอื้อเฟื้ อและให้คาแนะนาต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ในที่สุดนักเรี ยนไทยท่านนั้นก็มาร่ วมพบปะและรับบริ การอาหารไทยจาก อาจารย์รัศมี เช่นเดียวกันกับ
พวกเราอีก 5 คน เป็ นประจาในวันหยุด นักเรี ยนไทยท่านนั้นก็คือ นายแพทย์ สมทรง รักษ์เผ่า รองอธิ บดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์คนปั จจุบนั นัน่ เอง
อาจารย์รัศมีเป็ นผูท้ ี่เคร่ งในศาสนา อาจารย์จะไปวัด และสวดมนต์เป็ นประจาแม้ในต่างแดนถ้า
มีโอกาสท่านก็จะไปร่ วมพิธีในโบสถ์ดว้ ยเช่นกัน ถึงแม้จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโบสถ์ แต่ความห่วงใย
ลูกศิษย์ที่นอนตื่นสาย อาจารย์ก็ยงั อุตส่ าห์เตรี ยมอาหารเช้า พร้อมทั้งเขียนกากับไว้วา่ อะไรอยูท่ ี่ไหน
ก่อนที่จะไปร่ วมในศาสนกิจนั้น ๆ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย ความเอื้ออาทรของอาจารย์ที่มีให้แก่
ผูอ้ ื่นตลอดเวลา แม้วา่ ตนเองจะลาบากบ้างก็มิเคยบ่น แต่กระทาด้วยความเต็มใจ ลักษณะเช่นนี้จะพบได้
ยากสาหรับคนทัว่ ไปแต่มิใช่เรื่ องแปลกและพบได้ตลอดเวลาสาหรับผูท้ ี่ได้พบ หรื อสัมผัสกับ อาจารย์
รัศมี คันธเสวี
เมื่อกลับมาจากเนเธอร์ แลนด์ อาจารย์ได้ทุ่มเทเวลากับการพัฒนางานในความรับผิดชอบอีกครั้ง
หนึ่ง อาจารย์ได้ใช้เวลาว่างที่มีเพียงน้อยนิดในการเขียนตารา “หลักการปฏิบตั ิทางด้านโภชนบาบัด” ซึ่ง
นับได้วา่ เป็ นตาราเล่มแรกของเมืองไทยที่ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิงานในด้านนี้ อาจารย์เป็ นผูท้ ี่รัก
การอ่านการเขียนเป็ นอย่างมาก
จะเห็นได้จากการร่ วมเป็ นกรรมการในการเขียนตาราให้กบั
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชหลายหัวข้อพร้อมทั้งได้เขียนหนังสื อ
“การตัดบริ การอาหารใน
โรงพยาบาล” และได้พิมพ์โรเนียวแจกให้แก่ลูกศิษย์ในงานโภชนาการทุกคนเพื่อใช้เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งภายหลังจากที่อาจารย์เกษียณอายุราชการแล้วอาจารย์ได้มอบต้นฉบับทั้งหมดให้แก่งาน

7

โภชนาการ และได้มีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น และหลายสถาบันได้
นาไปใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนอีกด้วย
นอกจากอาจารย์รัศมีจะทาหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้างานอาหารและโภชนาการแล้วในปี พ.ศ.
2518 อาจารย์ยงั ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นรองผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลอีกตาแหน่งหนึ่งด้วยอาจารย์จึงต้อง
ทางานหนักมากยิง่ ขึ้น เพราะงานของโภชนาการที่อาจารย์รับผิดชอบก็มีปัญหาเฉพาะหน้าให้คอยแก้ไข
อยูต่ ลอดเวลามากอยูแ่ ล้ว แต่ยงั ต้องรับหน้าที่บริ หารงานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก ซึ่ งอาจารย์ก็
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีโดยไม่บกพร่ อง อาจารย์ทางานให้แก่ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ และ
ไม่เคยบ่น นี่คงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะย้อนมามองถึงความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเองไม่มีเวลาที่จะทางานวิจยั ซึ่ งเป็ นงานที่จาเป็ นสาหรับการปรับระดับ หรื อถึงแม้จะเขียน
หนังสื อออกมา อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าไม่ใช่ตารานะ เป็ นเพียงการให้ขอ้ คิด ข้อแนะนาในการ
ปฏิบตั ิงานเท่านั้น
และมิเคยคิดที่จะนาเอาผลงานเหล่านั้นมาเป็ นประโยชน์ให้แก่ตนเองในการปรับ
ระดับ ในขณะที่มีคนน่าประหลาดใจที่เงินเดือนของอาจารย์ไม่ได้มีการปรับมาหลายปี เนื่องจากอัตรา
เงินเดือนของอาจารย์อยูใ่ นขั้นสู งสุ ดของระดับที่ครองอยู่ แต่อาจารย์ก็ยงั ทางานด้วยความเต็มใจ มุ่งให้
เกิดผลต่อส่ วนร่ วม มองข้ามความสาคัญของตนเองไปโดยสิ้ นเชิง หลายครั้งอาจารย์ถูกขอให้เขียน
ผลงานหรื อทางานวิจยั เพื่อนามาปรับระดับให้สูงขึ้น แต่อาจารย์ก็มกั จะปฏิเสธให้เหตุผลอย่างนุ่มนวล
และแสดงความพอใจในการที่ได้ทางานเพื่อส่ วนรวมโดยมิหวังนาผลการปฏิบตั ิน้ นั มาเป็ นประโยชน์แก่
ตนเองและไม่เคยที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความน้อยใจ เสี ยใจ ที่ไม่ได้เงินเดือนขึ้น หรื อไม่ได้รับตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น แต่กลับทางานหนักมากยิง่ ๆ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้อาจารย์เกษียณอายุราชการด้วยตาแหน่ง
ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เท่านั้น ซึ่ งน้อยคนนักที่จะรักงาน เสี ยสละให้กบั งานโดยไม่คิดถึงประโยชน์ของ
ตนเองได้ดงั เช่นอาจารย์
แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
อาจารย์ยงั คงห่วงใยลูกศิษย์ที่ทางานในงานโภชนาการ
โรงพยาบาลรามาธิ บดีทุกคน คอยติดตามถามทุกข์สุขอยูเ่ ป็ นประจามิได้ขาดรวมทั้งให้คาแนะนาอยู่
เสมอ ดังนั้นอาจารย์จึงดีใจมากที่บรรดาลูกศิษย์และลูกน้องในงานโภชนการโรงพยาบาลรามาฯ ได้
ช่วยกันเปิ ดการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ในหลักสู ตร “โภชนบาบัด” แก่นกั กาหนดอาหารที่ทางานใน
โรงพยาบาล และอาจารย์ก็กรุ ณามาร่ วมเป็ นอาจารย์พิเศษ ช่วยสอนและให้คาแนะนาในการจัดเตรี ยม
หลักสู ตร และการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
การที่อาจารย์รัศมี ได้ปฏิบตั ิตนดังได้กล่าวมา จะเห็นว่าอาจารย์รัศมี คันธเสวี เป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเพียบพร้อมในหลาย ๆ ด้านที่สมควรได้รับการยกย่องและยึดเป็ นแบบอย่าง เช่น เป็ น
นักปกครอง ที่สามารถครองใจคนได้
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นักวางแผน ที่สามารถวางแผนการทางานได้อย่างลึกซึ้ งและมองการณ์ไกล
นักบริ หาร ที่สามารถกากับดูแลลูกน้องให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ขกับงาน
นั้น
นักการเงินและการคลัง ที่รู้จกั จับจ่ายใช้สอยทั้งเงินส่ วนตน และเงินงบประมาณให้ได้ผลอย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า
นักการศึกษา ที่ขวนขวายความรู ้ใส่ ตวั และเผยแพร่ ความรู ้ไปยังผูอ้ ื่นตลอดเวลา
นักบุญ ที่มีความรู ้จกั พอ รู ้จกั ให้ ทั้งในด้านการสั่งสอน การแนะนาและการให้อภัยแก่ทุก ๆ คน
และเหนือสิ่ งอื่นใดก็คือ
การเป็ นแม่ที่รักของลูกทั้ง 2 คน
และเป็ นศรี ภรรยาของสามี ที่ให้ความรัก ความซื่ อสัตย์ และความเอื้ออาทรต่อสามีและลูก ๆ อยู่
ตลอดเวลา
การปฏิบตั ิตนของอาจารย์รัศมีที่ได้กล่าวมานั้นเป็ นเพียงเสี้ ยวส่ วนหนึ่งที่พวกเราได้พบ ได้เห็น
เท่านั้น ซึ่ งแม้จะเป็ นเพียงส่ วนเดียวก็ตอ้ งยอมรับว่า คนอีกจานวนมากที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตนได้ดงั เช่น
อาจารย์ และยึดถือเป็ นตัวอย่างที่จะประพฤติและปฏิบตั ิตาม และที่สาคัญที่สุดก็คือ ท่านเป็ นผูท้ ี่จุด
ประกายส่ องทางให้แก่ผทู ้ ี่ทางานในหน้าที่นกั กาหนดอาหารหรื อนักโภชนาการในโรงพยาบาล
ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของงานในหน้าที่ ทาให้นกั กาหนดอาหารได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย
ทาให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เริ่ มตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพนี้
และทาให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพนี้อีกด้วย
เพื่อเป็ นการระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์รัศมี คันธเสวี ที่มีต่อพวกเรานักกาหนดอาหารหรื อ
นักโภชนาการในโรงพยาบาลฝ่ ายโภชนาการ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและชมรมนัก
กาหนดอาหาร จึงได้จดั ให้มีการประชุมทางวิชาการและปาฐกถา “รัศมี คันธเสวี” ขึ้น เพื่อเป็ นการแสดง
มุทิตาจิตต่ออาจารย์รัศมี คันธเสวี และเป็ นอนุสรณ์แห่งความดีงามที่ควรระลึกถึงและยึดเป็ นแบบอย่างที่
ดีในการประพฤติและปฏิบตั ิในชีวติ และอาชีพของนักกาหนดอาหารต่อไป
จากหนังสื อ “ปาฐกถา รัศมี คันธเสวี”
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2540
โดย ฝ่ ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 67 ฉบับที่ 577 กรกฎาคม 1998, หน้า 35-40.

9

