90 ปี แห่ งพันธกิจการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
สถาบันแมคเคนเพือ่ การฟื้ นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่

บทนา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้กาหนดให้เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็ นวันระลึกสถาบันแมค
เคนเพื่อการฟื้ นฟูสภาพซึ่ งในปี ค.ศ.1998 นี้มีความสาคัญยิง่ เพราะเป็ นปี ที่ 90 แห่งพันธกิจการ
บาบัดรักษา และฟื้ นฟูสภาพ ผูต้ กทุกข์ได้ยาก อันเนื่องจากป่ วยเป็ นโรคเรื้ อน พิการอันเนื่ องจากโรค
เรื้ อน และจากสาเหตุอื่น ๆ
ถ้าหากจะลองมองย้อนหลังไปในอดีต เมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผา่ นมา สิ่ งที่ตอ้ งยอมรับกันใน
ขณะนั้นคือระบบการคมนาคมที่เต็มไปด้วยความยากลาบากไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากซี กโลกหนึ่ง
ไปยังอีกซี กโลกหนึ่ง จากกรุ งเทพมหานครมายังภาคเหนื อของประเทศไทย แต่ดว้ ยความเชื่อและศรัทธา
ในความรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ถึงแม้จะมีความลาบากยากเย็นแสนเข็ญ สักเพียงไร แต่นนั่ ก็ไม่ได้เป็ น
อุปสรรค์ที่ขดั ขวางกางกั้น ต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของชายชาวอเมริ กนั นาม นายแพทย์เจมส์
ดับบลิว แมคเคน (1860-1949) ซึ่ งได้เดินทางมายังประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทาพันธกิจการ
บาบัดรักษา เมื่อปี ค.ศ.1889 และได้เริ่ มพันธกิจการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ณ เกาะกลางลาน้ าปิ ง ซึ่ ง
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อปี ค.ศ.1908 โดยการสนับสนุนของ
เจ้าอิทวโรรส เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ สมัยนั้นและสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ในสมัยนั้น
จากความเชื่อศรัทธาและความรักในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความรู้ความสามารถความวิริยะอุตสาหะ
ของท่าน ทาให้พนั ธกิจการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ที่เต็มไปด้วยปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา
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ดาเนินไปจนประสพความสาเร็ จ โดยให้การดูแลรักษาพยาบาล ให้ที่พกั อาศัย และช่วยเหลือด้านเครื่ อง
อุปโภคบริ โภค ซึ่ งเริ่ มต้นจากผูป้ ่ วย 6 คน จนมีผปู ้ ่ วย 1,000 คน และเพิ่มจานวนมากขึ้นในกาลต่อมา ใน
การช่วยเหลือได้ประกาศพระกิตติคุณความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ จนมีผเู ้ ชื่ อและศรัทธาในองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าจานวนมากอันเป็ นการทาพันธกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ต่อมวลมนุ ษย์ชาติผปู ้ ่ วยโรค
เรื้ อนดังกล่าวท่านยัง ได้ดาเนินพันธกิจที่ทรงคุณค่าต่อมนุษย์ชาติ จนกระทัง่ สถาบันแมคเคนฯ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั นี้
สถาบันแมคเคนฯ เป็ นศูนย์ฟ้ื นฟูสภาพภาคขยายที่ได้การบาบัดรักษา และฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อน ผูพ้ ิการแขน ขาและลาตัวอันเนื่ องจากเชื้ อโรคและอุบตั ิเหตุต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพ
ที่เหลืออยูข่ องผูพ้ ิการทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพ ให้ได้รับการฟื้ นฟูสภาพจนสามารถ
กลับไปดารงชีพกับครอบครัวในชุมชนได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ
ปั จจุบนั สถาบันแมคเคนฯ ได้จดั รู ปแบบการรักษาแบบใหม่แบ่งออกเป็ น 7 ฝ่ าย 4 แผนกเพื่อ
รองรับงานให้กระจายออกไปตามสภาพลักษณะ และวิชาชีพ ทาให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ วและ
ก้าวหน้าในงานแต่ละส่ วน

สรุปการดาเนินงานในปี ทีผ่ ่ านมา
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1997 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1998 สถาบันแมคเคนฯ มีพนั ธกิจการ
ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. พันธกิจด้านการแพทย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 สถาบันแมคแคนฯ ได้เปิ ดให้บริ การที่อาคาร
ฟื้ นฟูสภาพหลังใหม่ ซึ่ งมีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมสาหรับให้บริ การ ตรวจ รักษาทางการแพทย์
ร่ วมกับงานพยาบาลกายภาพบาบัด กิจการบาบัดกายและอุปกรณ์เทียม ถึงในปี นี้มีผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อน ผู ้
พิการและผูป้ ่ วยทัว่ ไปมารับบริ การ ดังนี้
สถิติผปู้ ่ วยผูพ้ ิการที่มารับบริ การที่สถาบันแมคเคนฯ
ก. ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน
ผูป้ ่ วยใน
292 ราย
ผูป้ ่ วยนอก
689 ราย
ในการตรวจบาบัดรักษาฝ่ ายการแพทย์พบผูป้ ่ วยรายใหม่จานวน 37 ราย
ข. ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยทัว่ ไป
ผูป้ ่ วยใน
219 ราย
ผูป้ ่ วยนอก
1,136 ราย
ค. การผ่าตัดแก้ไขความพิการ
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ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน
109 ครั้ง
ผูพ้ ิการ/ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
57 ครั้ง
ง.บริ การด้านกายภาพบาบัด
ผูป้ ่ วยใน
440 ราย
ผูป้ ่ วยนอก
421 ราย
จ. บริ การด้านกิจกรรมบาบัด
ผูป้ ่ วยใน
343 ราย
ผูป้ ่ วยนอก
342 ราย
2. พันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์ สถาบันแมคเคนฯ ได้ดาเนินงานทั้งงานสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการฐานะยากจนที่มารับการฟื้ นฟูสภาพและการบริ การที่
คลีนิคในสถาบันฯ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนในชุมชนงานพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุบา้ นบูรพานิเวศน์ และงานฟื้ นฟูสภาพทางสังคมและอาชีพผูพ้ ิการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
- สงเคราะห์เป็ นค่ารักษาพยาบาล 237 ราย เป็ นจานวน 448,408 บาท
- สนับสนุนการฝึ กอาชีพและประกอบอาชีพ 8 ราย
- กิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ทวั่ ไป 2 ครั้ง
- ให้คาปรึ กษาทางสังคมและจิตใจ 36 ราย
- สนับสนุนการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย 5 รายและสร้างที่อยูอ่ าศัยใหม่
- เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยผูพ้ ิการ 10 ราย
ข. งานช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนเก่าในชุมชนจานวน 37 ราย
- ช่วยเหลือเป็ นเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพจานวน 147,535 บาท
- สนับสนุนการประกอบอาชีพ 2 ราย
- สนับสนุนการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย 2 ราย
ค.งานพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการผูส้ ู งอายุบา้ นบูรพานิเวศน์ซ่ ึ งมีผทู ้ ี่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
จานวน 110 ราย
- ช่วยเป็ นเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพจานวน 303,600 บาท
- ช่วยเป็ นค่ารักษาพยาบาล 220,470 บาท (1 พ.ค.1997-ก.พ.1998)
- ช่วยเป็ นค่าอาหารและค่าพาหนะ 379,557 บาท (พ.ศ. 1997-ก.พ. 1998)
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นอกจากนี้สถาบันแมคเคนฯ ยังได้ดาเนิ นการปรับปรุ งอาคาร สถานที่ เช่น การสร้างถนน
คอนกรี ตภายในหมู่บา้ น การปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า การทาสี อาคาร การต่อเติมห้องน้ าบ้านเรื อนแพ และ
ยังได้จดั กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ เช่น การออกกาลังกาย การทากิจกรรมบาบัด การส่ งเสริ มความรู ้
ทางเสี ยงตามสาย การทัศนศึกษา การจัดพิธีรดน้ าดาหัว เป็ นต้น
ง. งานฟื้ นฟูสภาพผูพ้ ิการทางสังคมและอาชีพ เป็ นงานใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับงานฟื้ นฟูสภาพ
ทางการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการฝึ กการใช้ชีวติ ร่ วมกันของผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยที่มีโปรแกรมฟื้ นฟูสภาพทางสังคม
และอาชีพ ซึ่ งในปี ที่ผา่ นมาได้เริ่ มดาเนิ นการจัดเตรี ยมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้บริ การแก่
ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิการที่จะมารับบริ การ นอกจากนี้ยงั ได้ดาเนินการพัฒนางานฝึ กอาชีพพร้อมกันด้วย

พันธกิจอืน่ ๆ ทีด่ าเนินการในปี ค.ศ.1997-1998 มีดงั นี้
1. กิจกรรมด้านการเกษตร สถาบันแมคเคนฯ ได้ดาเนิ นการพัฒนาและขยายงานหลายด้าน โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นสถาบันแมคเคนฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อรายได้ของสถาบันแมคเคน
ฯ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เช่น การปรับปรุ งระบบการเลี้ยงปลาเพื่อจาหน่ายให้กบั บุคลากรในสถาบัน
แมคเคนฯ การเปิ ดบ่อตกปลา การเลี้ยงไก่พนั ธุ์ไข่เพื่อจาหน่ายทัว่ ไป การปลูกผักปลอดสารเพื่อส่ งเสริ ม
งานโภชนาการของสถาบันแมคเคนฯ และสุ ขภาพของบุคลากรในสถาบันแมคเคนฯ การพัฒนาที่ดินใน
เขตตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็ นส่ วนไร่ นาผสมผสาน การพัฒนาชุมชนในด้าน
การส่ งเสริ มอาชีพการเกษตร ตามแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นต้น ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาพันธ
กิจการดาเนินงานการเกษตรเจริ ญก้าวหน้าตามลาดับ
และยังส่ งผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูด่ า้ นสุ ขภาพ
อนามัยของบุคลากรในสถาบันแมคเคนฯ และบุคคลในสังคมด้วย
2. กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและพณิ ชยกรรม สถาบันแมคเคนฯ ยังคงดาเนินงานหัตถกรรม
ผลิตสิ นค้าเกี่ยวกับผ้าปั กครอสติส โดยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยผูพ้ ิการทั้งใน และนอกสถาบันแมคเคนฯ มี
รายได้ผลิตเครื่ องเขิน และสิ นค้าหัตถกรรมรู ปแบบใหม่จากกระดาษสา นอกจากนี้ ยงั ได้ผลิตจักรยาน
(Wheel Chair) สาหรับผูพ้ ิการจาหน่ายด้วย

สถาบันแมคเคนฯ กับวิสัยทัศน์ ในการทาพันธกิจในอนาคต
จากประสบการณ์ในทศวรรษที่ผา่ นมา
ชี้ให้เห็นทั้งการพัฒนาการของสถาบันแมคเคนฯ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ปี ค.ศ.1997-1998 ที่สถาบันแมคเคนฯ มีนโยบาย เป้ าหมายที่จะพัฒนางาน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานด้านการแพทย์ที่มุ่งเน้นการบาบัดรักษาในรู ปแบบศูนย์ฟ้ื นฟูสภาพที่ให้บริ การ
ครบวงจรโดยมุ่งเน้นให้ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อนผูพ้ ิการอันเนื่องจากโรคเรื้ อนผูพ้ ิการแขนขา และลาตัวสาเหตุอื่น
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยูท่ ้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและอาชีพและสามารถกลับไปดารงชีวติ
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กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ แทนการเก็บผูป้ ่ วยผูพ้ ิการดังกล่าวไว้ในสถาบันแมค
เคนฯ ตลอดไป
งานทางสังคมสงเคราะห์ ที่ขยายงานเพื่อรองรับงานการฟื้ นฟูสภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุ ง
หมู่บา้ นทักษิณเพื่อรับบริ การฟื้ นฟูสภาพทางสังคมจิตใจและอาชีพซึ่ งเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฟื้ นฟู
สภาพทางการแพทย์ การปรับปรุ งงานสงเคราะห์ผพู้ ิการสู งอายุ เป็ นงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการ
สู งอายุ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน แทนการรับความช่วยเหลือฝ่ ายเดียวและจัดกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มการมีชีวติ ที่ดีข้ ึน และงานผูส้ ู งอายุที่รับใช้พระเจ้าในสภาคริ สตจักรต่อไป
งานด้านการเกษตร ที่พฒั นางานไปสู่ การผลิตเพื่อจาหน่ายอย่างมีระบบมากยิง่ ขึ้นรวมทั้งงาน
ด้านหัตถกรรมเช่นกัน โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตเพื่อจาหน่ายให้กบั บุคลากรในสถาบัน และทัว่ ไปเพื่อเป็ น
รายได้ของสถาบันแมคเคนฯ ส่ วนหนึ่ง
ดังนั้นอนาคต สถาบันแมคเคนฯ ยังคงจะทาพันธกิจเช่นเดิมแต่จะขยายงานเพื่อรองรับปั ญหา
ของสังคม สาหรับผูต้ กทุกข์ได้ยากจากการป่ วยเป็ นโรคเรื้ อน จากปั ญหาความพิการกับการเคลื่อนไหว
และปั ญหาผูส้ ู งอายุ โดยจะมุ่งเน้นพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อประกาศพระกิตติคุณความ
รักของพระเยซูคริ สต์ และถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอวยพระพร ผูม้ ีส่วนสนับสนุนในการทาพันธกิจด้านบาบัดรักษา และ
ฟื้ นฟูสภาพของสถาบันแมคเคนฯ ตลอดระยะเวลา 90 ปี ที่ผา่ นมาให้ประสบความสุ ขความเจริ ญ ในสิ่ ง
อันพึงประสงค์ทุกประการ จงบริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณความรัก และสันติสุขที่มาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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