พันธกิจและการดาเนินงานของ…
สถาบันแมคเคนเพือ่ การฟื้ นฟูสภาพ
บทนา
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพเป็ นหน่วยงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่ทาพันธ
กิจในด้านการรักษาโรคเรื้ อนมาตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 88 ปี แล้ว และได้ดาเนิ นพันธกิจเป็ น
แห่ งแรกในประเทศไทยเกี่ ยวกับโรคเรื้ อน รวมทั้งการให้ความช่ วยเหลือผูท้ ี่ตกทุกข์ได้ยากทุกรู ปแบบ
ทั้งในด้านการบาบัดรักษา และการสนับสนุ นในด้านอาชี พเพื่อให้ผปู ้ ่ วยที่หายแล้วได้กลับสู่ สังคมได้
พร้อมทั้งดาเนินชีวติ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ส่ วนของครอบครัวผูป้ ่ วยที่ได้รับความเดือนร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุตรหลานของผูป้ ่ วยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชี พ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและ
ครอบครัวและเป็ นกาลังสาคัญของสังคมต่อไป
สถาบันแมคเคนฯ ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการจากความรัก ความศรัทธาและความเชื่ อในองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของมิชชัน่ นารี นายแพทย์ เจมส์ ดับบริ ว แมคเคน ศัลยแพทย์ชาวอเมริ กนั ที่เดินทางมาทางานที่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ค.ศ.1887 ท่านได้เห็นถึงความทุกข์ยากของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ที่อาศัยอยูใ่ ต้ขวั เหล็ก
(สะพานนวรั ฐในปั จจุ บนั ) ซึ่ งมี อาชี พขอทาน ท่านได้เริ่ มให้การรั กษาและสงเคราะห์ผูป้ ่ วยเหล่ านั้น
เท่ าที่ ท่า นมี กาลัง ในขณะนั้น ต่ อมาท่า นได้ท าโครงการช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนขึ้ น โดยได้รับการ
เห็นชอบและเห็นด้วย จากกรมพระยาดารงราชานุภาพ และเจ้าอินทวโรรส เจ้า ผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ใน
สมัยนั้น ท่านได้เริ่ มงานที่เกาะกลางลาน้ าปิ ง โดยให้การดูแลรักษาพยาบาล ให้ที่พกั อาศัย และช่วยเหลือ
ด้านเครื่ องอุปโภคบริ โภคเริ่ มต้นจากบ้าน 3 หลังผูป้ ่ วย 6 คน จนมีผปู ้ ่ วย 900 คน มีบา้ นพัก 142 หลัง
ในอดี ตสถาบันแมคเคนฯ ได้ชื่ อว่า เป็ นนิ ค มโรคเรื้ อนที่ ส วยที่ สุ ดในเอเซี ย เป็ นดิ นแดนที่
ทรงคุณค่าต่อมนุ ษย์ชาติ เป็ นดินแดนแห่ งความรัก ความเชื่ อ และความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
กระทาพันธกิจช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก เพื่อถวายเกียรติแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ปั จจุบนั สถาบันแมคเคนฯ ก็ยงั เป็ นดินแดนแห่ งความรัก ความเชื่ อ ความศรัทธาในองค์พระผู ้
เป็ นเจ้า ก็ยงั ดาเนิ นงานและทาพันธกิ จ เพื่อถวายเกี ยรติแด่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแม้ว่ากาลเวลา บุค ลากร
สถานการ์ ต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม
นับตั้ง แต่ปี 1982 เป็ นต้นมาสถานการณ์ โรคเรื้ อนได้เปลี่ ย นแปลงเนื่ องจากวงการแพทย์ไ ด้
ค้นพบยารักษาโรคเรื้ อนที่ได้ผลและมีประสิ ทธิ ภาพมาก ทาให้การรักษาโรคเรื้ อนสามารถใช้เวลาเพียง 6
เดือน หรื อประมาณ 2 ปี และที่สาคัญผูป้ ่ วยไม่จาเป็ นต้องแยกออกจากครอบครัวมารักษาที่โรงพยาบาล
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หรื ออยู่ในนิ คม นอกจากจะมี อาการแทรกซ้อนที่ตอ้ งอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ซึ่ งปั จจุบนั
สถิติล่าสุ ดของกองโรคเรื้ อนประจาปี 1995 มีจานวนผูป้ ่ วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทัว่ ประเทศ ทั้งหมด
169,825 ราย ได้รับ การรักษาจนหายแล้ว 166,810 คน และกาลังรักษาอยู่เพียง 3,015 คน คิดเป็ นอัตรา
ความชุกชุม 0.15 คน/ประชากร 10,000 คน และมีแนวโน้มว่าจะลดลงและกาลังจะหมดไปจากประเทศ
ไทย ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้..
เกือบ 10 ปี ที่ผา่ นมา สถาบันแมคเคนฯ ได้มีการทบทวนบทบาท เพื่อหาทางกาหนดอนาคตของ
ตนเอง เพื่อให้องค์การ ดารงอยูไ่ ด้อย่างมีคุณค่าต่อสังคมไทย และเพื่อประกาศกิตติคุณความรักของพระ
เยซู คริ สต์ต่อไป อนึ่ งจานวนผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่ลดลงเรื่ อย ๆ แต่ก็ยงั มีบางรายที่มีความพิการอยู่รวมทั้ง
จานวนผูพ้ ิการอื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมีจานวนเพิ่มขึ้นและไม่ได้รับการ
ช่วยเหลื อและฟื้ นฟูสภาพ เพื่อแก้ไขความพิการอย่างครบวงจร โดยเฉพาะผูพ้ ิการ แขน ขา และลาตัว
ประกอบกับองค์การอนามัยโลกและองค์การช่วยเหลื อระหว่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุ นการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนแบบผสมผสานร่ วมกับผูพ้ ิการหรื อผูป้ ่ วยโรคอื่น ๆ ด้วยซึ่ งเป็ นการลดทัศนคติที่ไม่ดีทาง
สังคมที่มีต่อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนให้หมดไป สถาบันแมคเคนฯ จึงได้เริ่ มทาโครงการฟื้ นฟูสภาพภาคขยายขึ้น
ซึ่ งเป็ นโปรแกรมโดยตรงทางการแพทย์ส าหรั บ ผู ้พิ ก ารทั่ว ไปร่ ว มกับ ผู ้ป่ วยโรคเรื้ อนโดยมี ก าร
ประสานงานกับทีมฟื้ นฟูสภาพ ซึ่ งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด
นักจิตวิทยา นักสงเคราะห์ นักสุ ขศึกษา อนุศาสกและผูป้ ระสานงานในทีม โดยมีเป้ าหมายในการฟื้ นฟู
สภาพให้ผปู้ ่ วย-ผูพ้ ิการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยู่ ให้สามารถกลับคืนสู่ สภาพใกล้เคียงปกติ
ให้มากที่สุดและให้สามารถกลับไปดารงชี วิตใน สังคม ชุ มชน ครอบครัวของตนเองได้อย่างปกติสุข
ตามอัตภาพ โดยให้การฟื้ นฟูสภาพเศรษฐกิ จ ซึ่ งมีผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อนหรื อผูพ้ ิการและครอบครัวเป็ นหลัก
และเข้าร่ วมในขั้นตอนการวางแผนและเป้ าหมายในการบาบัดรั กษาและฟื้ นฟูส ภาพอันเป็ นการยก
ศักดิ์ศรี ของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนและผูพ้ ิการอย่างยิง่ ซึ่ งถือว่าทุกคนเป็ นทีมงานที่มีความร่ วมกัน
แนวความคิ ด ในการฟื้ นฟู ส ภาพภาคขยายของสถาบันแมคเคนฯ มี ก ารพัฒนาและประสบ
ความสาเร็ จมากขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะในปี 1994 ทางสถาบันฯ ได้เปิ ดให้บริ การที่อาคารฟื้ นฟูใหม่ ซึ่ ง
มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มส าหรั บ ในการให้ บ ริ การ ตรวจ รั ก ษาทั้ง ทางการแพทย์ ร่ ว มกับ การพยาบาล
กายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด สามารถให้บริ การได้จานวน 89 เตียง

ปณิธาน
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพภายใต้มูลนิ ธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตั้งขึ้นทาพันธ
กิจการรับใช้ เพื่อเป็ นการถวายเกียรติยศแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นสถานที่แสดงออกถึงความศรัทธาที่มี
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ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นสถานที่แห่ งการแสดงออกซึ่ ง ความรัก ความร่ วมมือ และความมีน้ าใจต่อ
กันของเพื่อนมนุษย์
สถาบันแมคเคนเพื่ อการฟื้ นฟู ส ภาพจะให้ก ารบ าบัดรั กษา การฟื้ นฟู สภาพ และการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิตอย่า งดี ที่สุด แก่ ผูท้ ี่ เข้ามาในสถาบันแมคเคนฯ และจะให้ความร่ วมมื อต่อหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ของประชาชนและการสาธารณสุ ขของชาติ

คาขวัญ
เชื่อศรัทธา สร้างสรรค์พฒั นา ประชาสามัคคี

1.เป้ าหมายของสถาบันฯ
- เพื่อพัฒนางานฟื้ นฟูสภาพภาคขยายให้มีศกั ยภาพ และมีความสามารถรองรับให้บริ การแก่
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ผูพ้ ิการแขน ขา ลาตัว อันเนื่ องจากเชื้ อโรค อุบตั ิเหตุต่าง ๆ และผูด้ อ้ ยโอกาสในเขต 17
จังหวัดภาคเหนือ โดยให้มีบทบาทเป็ นศูน ย์ฟ้ื นฟูสภาพสมบูรณ์แบบอย่างครบวงจรทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ และสังคมตลอดจนพัฒนาอาชีพไปพร้อม ๆ กันด้วย
- ส่ งเสริ มทุกวิถีทางที่จะยกศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนผูพ้ ิการแขน ขา ลาตัว
อันเนื่องจากเชื้อโรคและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ และผูด้ อ้ ยโอกาส
- สนับสนุ นให้มีการเร่ งรัดพัฒนาการบริ หารงานที่ทนั สมัย ในด้านการแพทย์ รวมทั้งการฟื้ นฟู
สภาพภาคขยายอย่างครบวงจรทั้งทางร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและอาชีพ
- ส่ งเสริ มงานด้านการให้สุขศึกษาแก่ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อน ผูพ้ ิการทัว่ ไป ผูด้ อ้ ยโอกาสและครอบครัว
ชุมชน รวมทั้งการร่ วมมือกับทางราชการหรื อองค์กรเอกชน อาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ
- ส่ ง เสริ ม ให้ค วามร่ วมมื อแก่ ส าธารณสุ ข ประชาสงเคราะห์ ชุ ม ชน คริ ส ตจัก ร ในด้า นการ
ติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาสที่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อในด้านการแพทย์ การฟื้ นฟู
สภาพ ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านอาชีพ
- ส่ งเสริ มงานด้านการป้ องกันความพิการและค้นคว้าผลิตทั้งพัฒนาเครื่ องช่ วยผูพ้ ิการแขน ขา
ลาตัว ในราคาปกติ
- ส่ งเสริ มงานด้านสังคมสงเคราะแก่ผสู ้ ู งอายุที่พิการ และขาดผูอ้ ุปถัมภ์ โดยให้ความอุปการะ
ในสถาบันฯ ชุมชน คริ สตจักร และในหมู่บา้ นต่าง ๆ ตามความจาเป็ นที่เหมาะสม
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- ส่ งเสริ มงานค้นคว้าวิจยั และเผยแพร่ ทางด้านการแพทย์ การฟื้ นฟูสภาพภาคขยายการเกษตร
แบบยัง่ ยืน (เกษตรอนุ รักษ์ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศน์วิทยา) โดยร่ วมมือกับภาครัฐบาล
และเอกชนในและต่างประเทศ
- ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งการบริ หารงาน
เพื่อให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่งานของสถาบันฯ และของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
- สนับสนุ นให้ความร่ วมมือกับชุ มชนคริ สตจักร รวมทั้งหน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศในการส่ งบุคลากรมารับการฝึ กอบรมในงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ
- ส่ งเสริ มให้หลักการของคริ สตศาสนาเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นงานทุกอย่างของสถาบันฯ

2. ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอืน่ ๆ
2.1 ร่ วมมื อกับองค์ก รต่อต้านโรคเรื้ อนนานาชาติ โดยได้รับ การสนับ สนุ นทางด้านการเงิ น
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภณั ฑ์ในการบาบัดรักษาและช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่มารับการรักษาที่
สถาบันฯ
2.2 ร่ วมมือกับมูลนิ ธิสภาคริ สตจักรแห่ งประเทศญี่ปุ่น โดยมูลนิ ธิฯ ได้จ ดั ส่ งเจ้าหน้าที่มาร่ วม
ดาเนินงานทางการเกษตร
2.3 ร่ วมมือกับองค์กรจากประเทศเยอรมัน (Bread for the world) ในการจัดทาโครงการ
เทคโนโลยีการเกษตรวิทยา ซึ่ งเป็ นการสนับสนุ นให้เกษตรกร (ทั้งผูป้ ่ วยเก่าและชุ มชนใกล้เคียง) จัดทา
เกษตรแบบปลอดสารเคมีและให้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่ น การปลูกพืชต่างระดับ การใช้สมุนไพร
กาจัดศัตรู พืช และการปลูกพืชคลุมดิน เป็ นต้น
2.4 ร่ วมมือกับองค์การ HelpAqe international โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อใช้
อาคารหอพักชาย ห้องน้ าผูพ้ ิการชายก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และสนับสนุนงานดูแลสุ ข ภาพผูพ้ ิการ
สู งอายุต้ งั แต่อายุนบั ตั้งแต่ปี 1991 จนกระทัง่ ในปั จจุบนั
2.5 โครงการวิจยั รถสามล้อโยกสาหรับผูพ้ ิการ โดยรับเงิ นสนับสนุ นจาก The Center for
International Corporation and Appropriate Technology โดยเริ่ มโครงการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 19931995 เป็ นโครงการที่ร่วมมื อกับหน่ วยงานในประเทศอินเดี ยและศรี ลงั กาเพื่อพัฒนาสามล้อโยก และ
จักรยานให้เป็ นประโยชน์ต่อผูพ้ ิการมากขึ้น
2.6 ร่ วมมือกับกองโรคเรื้ อน กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยประสานแผน
และนโยบายในการบาบัดรักษา ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนทั้งทางด้านรายใหม่และรายเก่า รวมทั้งสถาบันแมคเคน
ฯ รับหน้าที่เป็ นผูน้ ิ เทศงานของศูนย์โรคเรื้ อน ในเขตภาคเหนื อ (เขต 8,9,10) ประสานงานทางด้าน
การศึกษา ฝึ กอบรมและการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ในการทางานด้านโรคเรื้ อน
4

2.7 ร่ ว มมื อ กับ กระทรวงสาธารณสุ ข และกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการในการช่ วยเหลือผูพ้ ิการ คือ โครงการสงเคราะห์ผพู ้ ิการฟื้ นฟูสภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิเวศน์และโครงการฟื้ นฟูสภาผูพ้ ิการในชุมชน
2.8 ร่ วมมือกับคณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ในด้านการรับ
นักศึกษาฝึ กงานภาคสนาม ทั้งงานดูแลผูพ้ ิการสู งอายุ งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
2.9 ร่ ว มมื อ คณะเทคนิ ค การแพทย์ม หาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ในการรั บ ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บ ัติ ง าน
ภาคสนาม ทั้ง งานดู แ ลร่ ว มมื อ จัด กิ จ กรรมบ าบัด ส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุบ้า นบู ร พานิ เ วศน์ ข องภาควิช า
กิจกรรมบาบัด รวมทั้งการไปร่ วมสอนที่คณะด้วย
2.10 ร่ วมมือกับกรมชลประทาน ประจาจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยในบ่อ
ปลาของสถาบันแมคเคนฯ
2.11 ร่ ว มมื อกับ หน่ วยงานด้า นผูพ้ ิ ก าร เช่ น มู ล นิ ธิ เพื่ อเด็ ก พิ ก าร โรงเรี ย นสอนคนตาบอด
ภาคเหนื อ โรงเรี ยนกาวีระอนุ กูล ศูนย์ฟ้ื นฟูอาชี พคนพิการบ้านหยาดฝน ในการจัดกิจกรรมประจาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของผูพ้ ิการ และเปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิการได้สนองความสามารถ ทั้งในด้านศิลปดนตรี
และอื่น ๆ ให้สังคมได้
2.12 ร่ ว มมื อ กับ โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลสวนปรุ ง โรงพยาบาลแมคคอร์ มิ ค
โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยที่มีค วามจาเป็ นต้องได้รับการรักษาพิเศษหรื อต้องใช้
เทคนิคและเทคโนโลยีช้ นั สู ง
2.13 ร่ วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ ท้ งั ในด้านวิชาการ การปฏิ บตั ิงานร่ วมกันทาวิจยั การสอน
นักศึกษาแพทย์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ให้กบั นักศึกษาแพทย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านงาน
โรคเรื้ อน และงานฟื้ นฟูสภาพผูพ้ ิการแขน ขา และลาตัว
2.14 ร่ วมมื อกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเชี ยงใหม่ ในการดาเนิ นงานร่ วมกันที่จะ
สนับ สนุ น ให้ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ผูพ้ ิ ก ารแขน ขา และล าตัว ได้รั บ การศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษานอก
โรงเรี ยน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการฝึ กอาชีพและนาไปประกอบอาชีพได้ต่อไป
2.15 ร่ วมมือกับสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน ในการค้นหา ติดตามผูป้ ่ วยใหม่
แก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วยในชุมชน โดยให้ความรู ้แก่ชุมชนและนักเรี ยนในจังหวัดดังกล่าว
2.16 ให้การสนับสนุ นงานโครงการฝึ กอาชี พบ้านใหม่ของคณะสตรี คริ สตจักรที่ 1 เชี ยงใหม่
ลาพูน โดยให้เช่าสถานที่ในการดาเนิ นกิ จกรรมและจัดส่ งนักสังคมสงเคราะห์และอนุ ศาสกเข้าร่ วมใน
การสอนทางด้านจริ ยธรรมและศาสนา
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2.17 ร่ วมมื อกับ มู ล นิ ธิ ซี ซี เอฟ. ในการให้จดั ตั้ง ส านัก งานบริ ก ารให้ก ับ เด็ ก ที่ มี ปั ญหาด้า น
การเงินและฐานะยากจนในเขตบริ การของสถาบันฯ ซึ่ งรวมทั้งเด็กที่เป็ นบุตรหลานผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนและ
เด็กในชุมชนใกล้เคียง โดยให้การสนับสนุนเงินทุน และเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนสื บนทีธรรม
2.18 แผนกศาสนากิจร่ วมมือกับคริ สตจักรสันติธรรม และคริ สตจักรภาคที่ 14 ให้การดู แลและ
หนุนใจผูป้ ่ วยพิการที่มารับการรักษาที่วอร์ ด ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนเก่า ผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิ เวศน์ รวมทั้ง
มี ก ารประกาศข่า วประเสริ ฐที่ เชี ยงใหม่ ค ริ สเตี ยนคลี นิค รวมทั้ง สถาบันแมคเคนฯ ได้ร่วมมื อกับ
คริ สตจักรที่ 1 ในการจัดงานและนมัสการเพื่อหนุนใจผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิเวศน์เป็ นประจา

3. พันธกิจการดาเนินงานของสถาบันแมคเคนฯ ในปัจจุบันและอนาคต
ในช่วงทศวรรคที่ผา่ นมา สถาบันแมคเคนฯ พยายามที่จะปรับปรุ งพัฒนางานและกิจกรรมต่าง
ๆ ให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในปั จจุบนั แมคเคนฯ โดย ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ผูอ้ านวยการคน
ปั จจุบนั ได้เร่ งระดมความคิดและวางแผน ในการที่จะทาให้สถาบันแมคเคนฯ มีความเจริ ญก้าวหน้าใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งงานกิ จกรรมที่ สถาบันแมคเคนฯ กระทามาในอดี ต และงานกิ จกรรมใหม่ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันแมคเคนฯ เป็ นองค์กรที่สามารถดาเนิ นพันธกิจรับใช้
ต่อไปอย่างมีศกั ยภาพโดยมีพนั ธกิจและบริ การต่าง ๆ ที่กาลังทาอยูใ่ นปั จจุบนั และในอนาคตดังนี้
3.1 ด้านการบริ การ สถาบันแมคเคนฯ กาลังมีการเร่ งรัดปรับปรุ งระบบการดาเนิ นงานต่าง ๆ ให้
มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ประทับใจแก่ผทู ้ ี่มารับใช้บริ การในด้านต่าง ๆ อีกทั้งกาลังปรับปรุ งสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชี วิตของบุคลากรในสถาบันฯ ให้ดีข้ ึน ซึ่ งปั จจุบนั มีพนักงานทั้งหมด 195 คน (ไม่
รวมประเภทรายวัน) โดยมีแพทย์ 5 คน พยาบาล 3 คน นักกายภาพบาบัด 3 คน นักกิจกรรมบาบัด 2 คน
นักสังคมเคราะห์ 2 คน ภราดรผูร้ ่ วมงานจากต่างประเทศ 4 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเกษตร 3 คน เป็ นต้น ทุก
วันนี้สถาบันแมคเคนฯ พยายามระดมทุนเพื่อปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามยิง่ ขึ้น
3.2 งานบาบัดผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน โดยให้การบริ การรักษาทั้งคลีนิคนอกและรับไว้ที่วอร์ ดเป็ นการ
บาบัดด้วยยาผสมแบบใหม่ (MDT) การป้ องกันความพิการ การผ่าตัดแก้ไขความพิการ การจัดทากาย
อุปกรณ์เสริ มและเทียมเพื่อช่วยช่วงกันความพิการที่มือและเท้าสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาน
ส่ วนปลายถูกทาลายทาให้กล้ามเนื้ อมือและเท้าไม่มีแรงกาลังและขาดความรู ้สึก การรักษาอาการเห่ อ
ของโรคและให้การบาบัดโรคอื่น ๆ สาหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนตามความเหมาะสม
3.3 งานฟื้ นฟูสภาพภาคขยาย โดยให้บริ การแก่ผพู ้ ิการอันเนื่ องจากโรคเรื้ อน ผูพ้ ิการแขน ขา
ลาตัว อันเนื่ องจากโรคภัยและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคเหนื อซึ่ งเป็ นโปรแกรมโดยตรงทาง
การแพทย์ที่มีการประสานงานกันของทีมฟื้ นฟูสภาพ ซึ่ งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสุ ขศึกษา นัก
กายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักสังคมสงเคราะห์ อนุศาสก ช่างอวัยวะเทียม
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และผูป้ ระสานงานทีม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยูข่ องผูป้ ่ วยผูพ้ ิการให้ได้
ใช้ความสามารถที่ เหลื ออยู่ให้มากที่ สุด ทั้งร่ างกาย จิตใจ สังคม และอาชี พเพื่อให้บุคคลเหล่ านี้ ได้มี
โอกาสกลับไปดารงชีวติ อย่างปกติสุข ในครอบครัวและชุมชนที่เขาเคยอยู่ โปรแกรมการฟื้ นฟูสภาพนั้น
ต้องคานึงถึงตัวคน โดยผูพ้ ิการต้องเข้าร่ วมเป็ นทีมงานฟื้ นฟู สภาพครอบครัว ถ้าพร้อมจัดตั้งเป้ าหมายที่
เป็ นได้สาหรับผูพ้ ิการแต่ละรายและดาเนินตามขั้นตอนที่วางแผนเอาไว้
3.4 งานฟื้ นฟูสภาพผูพ้ ิการในชุ มชน ในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยปั จจุบนั มีการดาเนิ นงาน 2
แห่งคือ ในเขตอาเภอสารภีและในบางตาบลในเขตอาเภอสันกาแพง ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นงานที่ขยายผลมา
จากหน่ วยเคลื่ อนที่ที่ให้บริ การดู แลทางด้านสุ ขภาพ ป้ องกันความพิการ การควบคุ มโรคเรื้ อนด้วยยา
MDT การให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคเรื้ อน และปั จจุบนั ได้ขยายงานไปสู่ การทางานฟื้ นฟูสภาพในชุ มชนโดย
การให้บริ การส่ งเสริ มความรู ้ให้ชุมชนเข้าใจและช่วยเหลือผูพ้ ิการแต่ละประเภท และเป็ นการแนะนาให้
ครอบครัว และผูพ้ ิการได้เข้าใจถึงความพิการวิธีการบาบัดรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
ในอนาคตสถาบันแมคเคนฯ มีแนวความคิดและแผนงานที่จะขยายบริ การในเขตอาเภอสัน
กาแพงทั้งอาเภอต่อไป
3.5 งานผลิตการอุปกรณ์ เทียนและเสริ มรวมทั้งการผลิ ตจักรยาน ที่เหมาะสมกับผูพ้ ิการแต่ละ
รายโดยดาเนินงานรองรับการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่มีปัญหาเส้นประสาทส่ วนปลายอักเสบและ
เสี ย ทาให้เสี ยความพิการที่มือและเท้า ซึ่ งผูป้ ่ วยบางรายมีความพิการมากจนต้องตัดขาออก รวมทั้งการ
ทากายอุปกรณ์สาหรับผูพ้ ิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมทั้งผูพ้ ิการแขนขาด ขาขาด อัมพาตครึ่ งท่อน
อัมพาตครึ่ งซี กรวมทั้งผูพ้ ิการอัมพาตระดับสู งอัมพฤกษ์ และอื่น ๆ ที่สามารถจัดทาให้ได้นอกจากนี้ ยงั มี
การวิจยั เพื่อพัฒนาให้กายอุปกรณ์เทียนและเสริ ม รวมทั้งจักรยานให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ปัจจุบนั งานผลิตกายอุปกรณ์เทียมและเสริ ม โดยเฉพาะงานผลิตจักรยานและสามล้อโยก ได้รับ
ความร่ วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สั่งซื้ อเพื่อนาไปให้ผพู ้ ิการในเขตจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินชีวติ
3.6 งานคลีนิคโรคผิวหนัง (เชียงใหม่คริ สเตียนคลีนิค) เป็ นงานที่ให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโรคผิวหนัง
และเป็ นสถานที่ตรวจหาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนรายใหม่ไปในตัวด้วย การดาเนินคลีนิคโรคผิวหนังยังเป็ นงานที่
รายได้ใ ห้ก ับ สถาบันแมคเคนฯ โดยตรงอี ก ทางหนึ่ ง ปั จจุ บ ันได้เปิ ดบริ ก าร 2 แห่ ง คื อ ที่ อาเภอฝาง
เชี ย งใหม่ และที่ ทิ ศ ใต้ค่ า ยกาวีล ะ ถนนเชี ย งใหม่ ล าพูน ต าบลหนองหอย อ.เมื อง จ.เชี ย งใหม่ และ
กาลังขยายกิ จการไปเปิ ดที่จงั หวัดลาพูนโดยความร่ วมมือในการทางานพันธกิ จกับคริ สตจักรภาคที่ 1
เพื่อให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยในเขตจังหวัดลาพูน ซึ่ งจะเป็ นการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์ตาม
นโยบายที่กาหนดไว้......
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3.7 งานด้า นการเกษตร เป็ นการดาเนิ นงานที่ เน้นระบบเกษตรแบบยัง่ ยืน หลี ก เลี่ ย งการใช้
สารเคมีไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม โดยมีการดาเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
- งานด้านการผลิต จะเป็ นผลผลิตภายในพื้นที่สวนเกษตรของสถาบันฯ โดยการปลูกทั้งไม้ผล
ยืนต้นต่าง ๆ ไม้ใช้สอย และพืชไร่ หรื อพืชอายุส้ ัน เลี้ ยงสัตว์ เช่ น โค ปลา และเป็ ดเสริ มรายได้และ
อาหารบริ โภคในสถาบันฯ ควบคู่กนั ไป...
- งานด้านส่ งเสริ มและเผยแพร่ เน้นในพื้นที่เป้ าหมายที่เป็ นหมู่บา้ นของอดีตผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน มี
การส่ งเสริ มงานเกษตรแบบยัง่ ยืนทั้งด้านการเงิ นและเงินทุน รวมทั้งความรู ้ในเชิ งการที่เป็ นประโยชน์
ต่อเกษตรกร ทั้ง 14 หมู่บา้ น
- งานด้านการค้นคว้าทดทอง เกี่ยวกับการเกษตรแบบธรรมชาติ การใช้สมุนไพรแทนสารเคมี
ซึ่ งจะได้ท้ งั ในพื้นที่ของสถาบันฯ และเกษตรกลุ่มเป้ าหมาย
3.8 งานพัฒ นาทรั พ ย์สิ น ที่ ดิน ไร่ น า ให้เ กิ ด ประโยชน์ รวมทั้ง ให้เ กิ ด ผลเพื่ อท ารายได้ม า
สนับสนุ นงานสถาบันแมคเคนฯ ต่อไปโดยการให้เกษตรเช่ าที่ นา แนวความคิดในการดาเนิ นงานใช้
ที่ดินบริ เวณถนนซุ ปเปอร์ ไฮเวย์สายใหม่ตดั ผ่าน ในเขตอาเภอสารภีแนวความคิดในการพัฒนาอาคารใน
ตัวเมืองเชียงใหม่ เป็ นต้น
3.9 งานสั ง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั เป็ นงานที่ มุ่ ง เน้น ให้บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายใน 3
ลักษณะ
3.9.1 งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เป็ นการให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูท้ ี่พิการที่มารับการ
ฟื้ นฟูสภาพและมารั บบริ การที่ คลี นิคในสถาบันฯ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์โดยดาเนิ นงาน
ประสานกับแผนกต่าง ๆ ที่มี ส่ วนเกี่ยวข้องในการบาบัดและฟื้ นฟูสภาพกิจกรรมที่ดาเนิ นอยูเ่ ช่น การให้
คาปรึ กษาทางสังคมและจิตวิทยา การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การปรับปรุ งที่อยู่อาศัย การสนับสนุ นให้ได้รับการศึกษา การฝึ กอาชี พ ส่ งเสริ มให้ประกอบการอาชี พ
ตามความเหมาะสม เป็ นต้น ทั้งนี้แผนกสังคมสงเคราะห์ยงั จัดบ้านพัก 18 หลังเพื่อให้บริ การแก่ผพู ้ ิการที่
จะประสงค์จะมารับการฟื้ นฟูสภาพ แต่ไม่มีความจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในวอร์ ด ซึ่ งเป็ นบ้านพักที่มี
วัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะใช้สาหรับการพักและเหมาะสมที่จะพักฟื้ นสุ ภาพ
3.9.2 งานสงเคราะห์ผพู ้ ิการหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการอันเนื่ องจากโรคเรื้ อน ที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนที่
สถาบันแมคเคนฯ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่ งงานสังคมสงเคราะห์ได้มีส่วนเข้าไป
ช่วยเหลื อทางด้านการเงิ น สนับสนุ นอาชี พ การซ่ อมแซมบ้านเรื อนและสาณารณูปโภค เครื่ องอุปโภค
เครื่ องบริ โภค
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3.9.3 งานสงเคราะห์ผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิ เวศน์ ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการอันเนื่ องจากโรคเรื้ อน ที่
ทางสถาบันแมคเคนฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่มีผอู ้ ุปการะ จึ งได้จดั บ้านพักได้บริ เวณทิศเหนื อของ
สถาบันฯ โดยให้การดูแลเรื่ องที่อยูอ่ าศัย สุ ขภาพ อาหารการกิน และการพัฒนาคุณภาพชี วิต ด้วยการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มทั้งสุ ขภาพและจิตใจ จิตวิญญาณ เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดกีฬา
ที่เหมาะสม การจัดกิ จกรรมกลุ่ม การให้สุขศึกษาด้านสุ ขภาพ การจัดให้ผสู ้ ู งอายุได้ทากิ จกรรมบาบัด
ปั จจุบนั มีผพู ้ ิการสู งอายุที่อยูง่ บประมาณจานวนมากในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ
นอกจากนี้ สถาบันแมคเคนฯ ยังมี แนวความคิ ดในการจัดทาโครงการพัฒนาสุ ขภาพสู งอายุ
ทัว่ ไปอีกซึ่ งกาลังอยูใ่ นช่วงของการวางแผน

บทสรุป
ในเดื อนมิ ถุ นายน ของทุ กปี ทางสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย ได้ก าหนดให้เป็ นวันราลึ ก
สถาบันแมคเคนฯ เพื่ อให้หน่ วยงานและคริ สตจัก รได้จดั นมัสการระลึ ก ถึ งการก่ อตั้งสถาบันฯ และ
ดาเนินพันธกิจรับใช้ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมทั้ง เชิ ญชวนให้อธิ ษฐานเผื่อผูป้ ่ วยและผูพ้ ิการที่กาลัง
รักษาอยูใ่ นวอร์ ดผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิเวศน์ และพนักงานของสถาบันฯ ทุกคน
ตลอด 88 ปี แห่งพันธกิจการรับใช้ในการดาเนินชีวติ งานช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากและกาลังจะ
เจริ ญเติบโตไปในอนาคต สถาบันแมคเคนฯ ยังต้องการ การสนับสนุ นด้านกาลังกาย กาลังใจ และกาลัง
ทรั พ ย์จากท่ า น และขอทุ ก ท่ า นได้อธิ ษ ฐานเผื่ อการดาเนิ นงานและพันธกิ จของสถาบันฯ หากท่ า น
ต้องการมีส่วนในการดาเนิ นพันธกิจช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก กรุ ณาบริ จาคเงิน ของท่านให้แก่สถาบัน
แมคเคนฯ โดยผ่านทางผูอ้ านวยการ ตูป้ ณ.53 อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ 50000 หรื อ โทร. (053) 817170-1,
277049 โทรสาร (053) 282495

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 552 มิถุนายน 1996, หน้า 25-30.
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