บ้ านบูรพานิเวศน์ บ้ านแห่ งความหวัง
“สายน้ าแม่ปิงไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ ผ่านเกาะกลางลาน้ าที่สงบเงียบ สายลมอ่อน ๆ พัด
กระพือใบไม้ในป่ าในสวนและล่องลอยไปตามเส้นทางเดินอันร่ มรื่ น อ้อยอิ่งอยูท่ ี่สนามหญ้าอันกว้าง
ผ่านทะลุอาคารและโบสถ์ พัดโบกอากาศอันอับชื้นระหว่างหมู่บา้ นเรื อนไม้ที่สึกหรอจากการใช้งาน
และกาลเวลาที่ผา่ นมา ตึกเก่าที่คงความงดงามเผยออกมาท่ามกลางหมู่แมกไม้นานาพันธุ์
ทางเชื่อมระหว่างดินแดนที่เรี ยกว่าเกาะกลางกับโลกภายนอก คือสะพานแคบช่องเดียว ดู
เหมือนเกาะกลางแห่งนี้จะถูกลืมจากความอคติของผูค้ นและรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา
ใครมาอยูจ่ ะรู ้สึกถึงความสงบและลืมความวุน่ วายและอึกทึกครึ กโครมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งอยูเ่ กาะ
กลางเพียง 5 กิโลเมตร

นี่คือภาพของเกาะกลาง สถานที่ที่ให้การบาบัดรักษาและที่ล้ ีภยั สาหรับผูต้ กทุกข์ได้ยากทั้งใน
อดีตและปั จจุบนั ทั้งผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่ทนทุกข์ทรมานเหลือคณานับจากการเจ็บป่ วยและทัศนคติทาง
สังคม และผูพ้ ิการแขนขาและลาตัวอันเนื่ องจากเชื่ อโรคและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ จนได้ชื่อว่าเป็ นเกาะแห่ง
ความหวังท่ามกลางทะเลแห่งความสิ้ นหวัง” นานเกือบ 90 ปี ที่นายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน ได้
เริ่ มต้นพันธกิจการบาบัดรักษาและช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนด้วยความรัก ความศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าและด้วยความพยายามที่ไม่รู้จดั เหน็ดเหนื่อยของคุณหมอแมคเคนและคนรุ่ นหลัง ดินแดนที่เรี ยกว่า
เกาะกลางก็ได้รับการดูแลและพัฒนางานเปลี่ยนจากนิคมโรคเรื้ อน (ในอดีตได้ชื่อว่าเป็ นนิคมโรคเรื้ อน
สวยที่สุดในเอเซี ยอาคเนย์) เป็ นโรงพยาบาลให้การรักษา เป็ นสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพที่ให้
การบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสภาพ ทั้งผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนและผูป้ ่ วยโรคผิวหนังและผูพ้ ิการแขนขาและลาตัว
อันเนื่องจากเชื้อโรคและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
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ปั จจุบนั สถานการณ์ดา้ นโรคเรื้ อนเปลี่ยนไป ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนรายใหม่มีจานวนน้อยลง แต่นนั่
ไม่ได้หมายความว่าพันธกิจด้านโรคเรื้ อนของสถาบันแมคเคนฯ จะลดลงตามสถานการณ์ ยังมีผพู ้ ิการ
อันเนื่องจากโรคเรื้ อนอีกจานวนมากที่ยงั ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผูพ้ ิการสู งอายุที่มีปัญหา
ด้านสุ ขภาพ สังคมและจิตใจ ซึ่ งสถาบันแมคเคนฯ ยังดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องโดยจัดตั้งหมู่บา้ นเพื่อให้
การดูแลผูพ้ ิการสู งอายุข้ ึนในนาม “บ้านบูรพานิเวศน์”
แต่เดิมหมู่บา้ นบูรพานิเวศน์ ซึ่ งก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เป็ นบ้านพักสาหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนหญิง
ที่มาขอรับการรักษาและไม่สามารถกลับไปอาศัยอยูใ่ นครอบครัวและชุมชนได้ เนื่ องจากในสมัยนั้น
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนได้รับการรังเกียจจากสังคมเป็ นอันมากแม้วา่ ผูป้ ่ วยจะได้รับการรักษาจนกระทัง่ หายขาด
และไม่แพร่ เชื้อติดต่อก็ตามประกอบกับผูป้ ่ วยบางรายมีความพิการมาก บางรายมีความผิดปกติทางจิต
บางรายมีปัญหาความเจ็บป่ วยซ้ าซ้อน จาเป็ นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาลของ
สถาบันแมคเคนฯ จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1985 สถาบันแมคเคนฯ ได้จดั ทาโครงการฟื้ นฟูสภาพขึ้น โดย
พยายามส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้ อนให้กบั ชุมชนและครอบครัวของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนให้มี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับเอาตัวผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่ได้รับการรักษาจนกระทัง่ หายขาดแล้ว และมี
ความพิการเพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีความพิการเลย
กลับไปดารงชีวติ อย่างปกติสุขในสังคมดังเดิมกับ
ครอบครัว

ในปี ค.ศ.1988 สถาบันแมคเคนฯ สามารถจัดส่ งผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนเก่าที่ได้รับการรักษาแล้ว
กลับไปอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวในชุมชนได้เป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งผูป้ ่ วยหญิงที่อาศัยที่บา้ นบูรพานิ เวศน์
ซึ่ งในการดาเนิ นการสถาบันแมคเคนฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์คดั เอาผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถกลับไปอาศัยอยู่
กับครอบครัวได้ท้ งั ชายและหญิงไปอาศัยอยูท่ ี่บา้ นบูรพานิ เวศน์และปรับปรุ งสภาพหมู่บา้ นบูรพานิ เวศน์
ให้เป็ นบ้านพักผูส้ ู งอายุเนื่องจากโรคเรื้ อนที่มีปัญหาสุ ขภาพและไม่สามารถกลับไปอาศัยอยูใ่ นชุมชนได้
โดยมอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
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บ้านบูรพานิ เวศน์ เป็ นหมู่บา้ นที่ประกอบด้วยอาคารหอพักหญิงชาย 3 อาคาร โบสถ์ บ้านเรื อน
แพตึกจานวน 43 หลัง และบ้านเรื อนแพไม้ 10 หลัง ซึ่ งอาคารต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ตั้งแต่อดีตสถาบันแมค
เคนฯ
ได้รับการสนับสนุนบริ จาคปลูกสร้างและซ่อมบารุ งจากผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศดังปรากฏพระนามของผูบ้ ริ จาคที่ป้ายหน้าอาคารแต่ละหลัง เช่นลูกหลานนายแพทย์เจมส์
ดับบลิว แมคเคน, สมเด็จพระราชชนนี ศรี สังวาลย์, เจ้าแก้วนวรัฐ ณ เชียงใหม่, เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่,
พระราชชายาดารารัศมี, MARY CAPPER, BOETHIAN, ALEX, Mrs. GUSSTE HENDERSON และ
คุณถาวร พรประภา เป็ นต้นตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 เป็ นต้นมา ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ได้
กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อเร่ งรัดปรับปรุ งอาคารสถานที่
และส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของผูพ้ ิการ
สู งอายุอนั เนื่องจากโรคเรื้ อน
โดยดาเนิ นการหาผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันแมคเคนฯ มีงบประมาณที่จากัดไม่สามารถให้การสนับสนุนแผนงาน
ได้ท้ งั หมดซึ่ งฝ่ ายบริ การด้านต่าง ๆ แต่ดว้ ยความจากัดในด้านจานวนบุคลากรและงบประมาณ ทาให้
การดานเนินงาน ไม่บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2533 องค์กรช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ
ระหว่างประเทศของประเทศอังกฤษ (The Help Age UK) ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุ ง
งานพยาบาล การปรับปรุ งอาคารหอพักชาย 2 หลัง การปรับปรุ งโบสถ์และการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์เพื่อให้เป็ นสถานที่ทากิจกรรมต่าง ๆ ของผูพ้ ิการสู งอายุ
จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1993 ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะต้องกาหนดแนวความคิด
ในการพัฒนางานอย่างจริ งจัง จึงได้จดั ทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบุรพานิ เวศน์
ขึ้น โดยกาหนดเป้ าหมายและแผนการดาเนิ นงานระยะยาว คือ
1. เร่ งรัดปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าและระบบน้ าประปาของหมู่บา้ น ซึ่ งในปั จจุบนั อยูใ่ นสภาพชารุ ด
มากมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดไฟฟ้ ารั่วได้ง่ายและน้ าไม่พอใช้
2. ปรับปรุ งอาคารหอพัก 3 หลัง ให้มีความเหมาะสมสะดวกสบายและสะอาด เพื่อให้ผพู้ ิการที่
ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้พกั อาศัย ทั้งนี้เพราะสภาพอากาศอยูใ่ นลักษณะเก่าขาดการซ่อมบารุ งทาสี
และมีความจาเป็ นต้องต่อเติมห้องครัว เพื่อให้ผพู้ ิการสู งอายุได้มีโอกาสปรับปรุ งอาหารด้วยตนเองใน
บางครั้ง
3. ดาเนิ นการทาสี และตกแต่งโบสถ์ให้มีความสวยงามเพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีของ
สมาชิกบ้านบูรพานิเวศน์
4. ปรับปรุ งและก่อสร้างถนนราดยางบริ เวณรอบหมู่บา้ นซึ่ งชารุ ดเสี ยหายหลังจากน้ าท่วม เมื่อปี
1994-1995
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5. ซ่อมแซมบ้านเรื อนแพ (ตึก) จานวน 43 หลัง ให้มีสภาพมัน่ คงเพื่อให้เป็ นที่พกั อาศัยของผู ้
พิการสู งอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปั จจุบนั ในสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม จาเป็ นต้องระดมทุนเพื่อ
ซ่อมแซมอย่างเร่ งด่วน
6. ต่อเติมห้องน้ าสาหรับบ้านเรื อนแพ (ตึก) ที่ยงั ไม่มี เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการ
สู งอายุ ซึ่ งแต่เดิมต้องใช้ห้องน้ ารวมบริ เวณกลางหมู่บา้ น 4 แห่ง
7. ดาเนิ นการสร้างทางลานขึ้นบ้านเรื อนแพทุกหลัง เพื่ออานวยความสะดวกในการขึ้นลง
บ้านเรื อนแพ ซึ่งบางคนมีความจาเป็ นต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหน
8. ดาเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริ เวณหมู่บา้ น และส่ งเสริ มให้ผพู ้ ิการสู งอายุได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็ นประโยชน์ในการดูแลไม้ดอกไม้ประดับเป็ นประจาและเพื่อความสวยงามของหมู่บา้ น
9. ส่ งเสริ มให้ผพู ้ ิการสู งอายุ บ้านบูรพานิเวศน์ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อเสริ ม
รายได้ให้กบั ครอบครัวและตนเอง
10. ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการสู งอายุ
10.1 กิจกรรมเสี ยงตามสาย เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนินชีวิตและสุ ขภาพ ซึ่ ง
จัด เป็ นประจาทุกวันรวมทั้งการอ่านหนังสื อพิมพ์หรื อวารสาร ให้ผพู ้ ิการสู งอายุฟังเป็ นประจาด้วย
10.2 กิจกรรมการออกกาลังกายยามเช้า เพื่อส่ งเสริ มให้ผพู ้ ิการมีสุขภาพที่ดี
10.3 กิจกรรมบาบัดทุกวันอังคาร เพื่อส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
10.4 กิจกรรมทอผ้า ซาโอริ (SAORI) ซึ่งการทอผ้าแบบนี้เป็ นการทอผ้าแบบญี่ปุ่น
10.5 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่ งเสริ มให้ผพู ้ ิการสู งอายุได้มีโอกาสเข้าสู่ สังคม และ
เห็นสิ่ งต่าง ๆ ในสังคม
10.6 กิจกรรมประเพณี รดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุประทุกปี
10.7 กิจกรรมวันฉลองคริ สตสมภพประจาทุกปี
10.8 กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการดารงชีวิตโดยการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
11. ปรับปรุ งโภชนาการเพื่อผูพ้ ิการสู งอายุ โดยมุ่งเน้นให้ผพู ้ ิการสู งอายูได้รับอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีปัญหาโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสู งและโรค
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ซึ่งนอกจากการจัดอาหารหลักประจาวันแล้ว ยังจัดอาหารเสริ มอีกประการด้วย
12. ส่ งเสริ มงานบริ การดูแลสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาลให้สามารถบริ การทางด้าน การแพทย์
และการพยาบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเร่ งรัดดาเนินการจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และการพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริ การ เช่น ฟูกลมสาหรับผูพ้ ิการอัมพาต ชุดช่วยหายใจสาหรับ
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ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคหอบหื ด เป็ นต้น รวมทั้งช่วยเหลือผูพ้ ิการสู งอายุเป็ นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด
13. ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมให้คาปรึ กษาและเยีย่ มเยียนเพื่อหนุนให้มีกาลังใจ ในการดาเนินชีวิต
และดูแลสุ ขภาพซึ่ งในระยะเวลาที่ผา่ นมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ได้ทาโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุระหว่างประเทศ, กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ตามสมควร ทาให้การดาเนินงานหลายประการประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะงานในด้านการส่ งเสริ ม
กิจกรรมและงานโภชนาการ สาหรับผูพ้ ิการสู งอายุ แต่สาหรับงานปรับปรุ งอาคารสถานที่ยงั ไม่ได้รับ
การสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการไม่สามารถให้การ
สนับสนุนได้ จาเป็ นต้องแสวงหาความร่ วมมือจากองค์กรเอกชนหรื อบุคคลทัว่ ไป เพื่อขอรับการ
สนับสนุนด้านการเงินต่อไป
ปั จจุบนั สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพ โดยฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ได้ให้การดูแลผูพ้ ิการ
สู งอายุจานวน 102 คน แบ่งเป็ นผูพ้ ิการชาย จานวน 68 คน ผูพ้ ิการหญิง จานวน 34 คน ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่
หลายคนเป็ นโสดหลายคนแต่งงานอาศัยอยูด่ ว้ ยกันภายในบ้านเรื อนแพหลังเล็ก ๆ ที่อบอุ่น ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างมิตรสหาย บางคนอาศัยอยูค่ นเดียวที่บา้ นเรื อนแพ บางคนอาศัยอยูร่ ่ วมกันแต่
สาหรับผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์จดั ให้อยูใ่ นหอพัก มีผชู ้ ่วย
พยาบาลและพี่เลี้ยงให้การดูแลตลอดเวลา ทั้งในด้านการพยาบาล ด้านเครื่ องนุ่งห่ม ที่นอน อาหาร และ
กิจวัตรประจาวันส่ วนใหญ่มีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่า 60 ปี มีความพิการมือ เท้าและดวงตา บางคนมีความ
พิการซ้ าซ้อน เช่น มีอาการอัมพฤกษ์อมั พาต และทุกคนมีแนวโน้มจะมีปัญหาสุ ขภาพตามวัยที่มีอายุ
สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพ้ ิการสู งอายุ จะช่วยผลักดันให้ผพู ้ ิการสู งอายุมีชีวติ ความ
เป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุ ขอันหมายถึงผูพ้ ิการสู งอายุน้ นั จะต้องมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจทั้งมีชีวติ อยู่
ร่ วมกันอย่างมีคุณค่าและสามารเข้าสู่ สังคมได้อย่างมีความสุ ข ไม่วติ กกังวลกับความรู ้สึก และทัศนคติ
ของสังคม
บ้านบูรพานิเวศน์เป็ นพันธกิจหนึ่งของสถาบันแมคเคนฯ ซึ่ งมิใช่เพียงที่พกั พิงสาหรับผูพ้ ิการ
สู งอายุอนั เนื่องมาจากเคยป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนที่กลับไปอยูก่ บั ครอบครัวไม่ได้เท่านั้น แต่บา้ นบูรพานิ เวศน์
มีความหมายมากกว่าเพราะเป็ นบ้านพักที่มีความรักจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทุกเช้าผูพ้ ิการสู งอายุจะ
ร่ วมกันนมัสการพระเจ้า เป็ นบ้านแห่งความหวังของผูส้ ิ้ นหวัง เป็ นบ้านแห่งความเอื้ออาทรซึ่ งกันและ
กันระหว่างผูพ้ ิการสู งอายุและผูค้ นในสังคม เป็ นบ้านพักที่มิใช่เป็ นเพียงบ้านพักคนชรา แต่เป็ นบ้านพัก
ที่มีชีวติ มีกิจกรรมที่ผสู ้ ู งอายุช่วยกันทาให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันยามทุกข์หรื อมีปัญหา ร่ วมกันทา
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กิจกรรมพัฒนาชีวิตอย่างมีความสุ ข บางคนอาจจะดูแลไม้ดอกไม้ประดับบางคนอาจจะทาหัตถกรรม
เช่น ถักโคเชท์ ทาการ์ ด ส.ค.ส. ทอผ้า บางคนช่วยกันทาความสะอาดอาคารสถานที่ บางคนปลูกผักปลูก
พืชสวนครัว หลายคนทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกัน หลายคนดูแลทาความสะอาดที่พกั ของตน นัน่ เท่ากับเป็ น
บ้านพักที่เปิ ดโอกาสให้กบั ผูพ้ ิการสู งอายุได้เริ่ มต้นชีวิตและดาเนินชีวติ ในบั้นปลายอย่างมีความสุ ขทั้ง
ในปัจจุบนั และอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์มีความมุ่งหวังอย่างมาก ในอันที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการสู งอายุบา้ นบูรพานิ เวศน์ให้เจริ ญขึ้นต่อไปในอนาคต
ดังนั้นเรายังคงต้องการ
สนับสนุนด้านกาลังกายกาลังใจ และกาลังทรัพย์จากสังคม ขอทุกคนได้ระลึกถึงผูพ้ ิการสู งอายุ บ้าน
บูรพานิเวศน์ในคาอธิษฐานและหากยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือโปรดติดต่อ
ผูอ้ านวยการสถาบันแมคเคนฯ เพื่อการฟื้ นฟูสภาพ
ตู ้ ปณ.53 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 817170-1, 277049
โทรสาร (053) 282495

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 566 สิ งหาคม 1997, หน้า 32-35,56.

6

