“อดีตที่น่าเหลียวมอง”
เสี้ยวหนึ่งของแมคคอร์ มิค
ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม
ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ความจริ งโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค ของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีอดีตอัน
ยิง่ ใหญ่ที่สามารถกล่าวขานได้ไม่รู้จบ นับตั้งแต่เรื่ องการเป็ นโรงพยาบาลและผดุงครรภ์เป็ นโรงพยาบาล
แบบตะวันตกแห่งแรกในล้านนา เป็ นแหล่งกาเนิดโรงเรี ยนแพทย์ โรงเรี ยนพยาบาลที่สมเด็จพระมหิ ต
ลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนกมาทรงงานแพทย์ และเป็ นสถาบันที่นายแพทย์เอ็ดวิน ซี.
คอร์ ตหรื อพ่อเลี้ยงคอตได้ใช้ชีวติ
และฝากผลงานอย่างเอนกอนันต์เป็ นที่กล่าวขานกันมากระทัง่ ถึง
ปัจจุบนั
แต่การพูดถึงเสี้ ยวหนึ่งในอดีตของโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค อาจจะมีความหมายมากกว่า การยก
ประวัติศาสตร์ ท้ งั กระบิมาสาธยาย ดังเรื่ องที่ผมอยากจะนามาเล่ากับผูอ้ ่าน ต่อไปนี้
ครั้งหนึ่งราว 70 ปี มาแล้ว โรงพยาบาลแมคคอร์มิคประสบปั ญหาอย่างหนักเนื่ องจากการ
บริ หารของพ่อเลี้ยงคอตทั้งนี้เพราะท่านได้ให้บริ การแก่ชาวเชียงใหม่
และหัวเมืองใกล้เคียงโดยไม่
มุ่งหวังกาไร สิ่ งดีอนั ใดที่ท่านจะให้ได้ท่านทาเต็มที่ช่วงนั้นทางโรงพยาบาลได้ซ้ื อเครื่ องเอ๊กซเรย์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ มาใช้ นับเป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยยิง่ หมดเงินไปเกือบสอง
หมื่นบาท (เทียบกับสมัยนี้คงเป็ นล้าน) จึงขาดแคลนเงินที่จะใช้ในกิจการ ต้องกูห้ นี้ยืมสิ นธนาคารหรื อ
แม้กระทัง่ ใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองจนเกลี้ยงกระเป๋ า
ทว่าสิ่ งที่ประสบอยูใ่ นขณะนั้นไม่ได้ทาให้
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคต้องดาเนินอย่างโดดเดี่ยว
ด้วยการทาคุณประโยชน์ให้กบั สังคมไว้มาก จึงมีชนชั้นผูน้ าผูป้ กครองของเมืองเชียงใหม่เป็ น
ตัวตั้งตัวตีเรี ยกร้องต่อสังคมให้ร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนตอบแทนบุญคุณของแมคคอร์ มิค
บ้าง
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ข้อมูลที่ผมจะกล่าวถึงนี้มาจากเอกสารเรื่ อง “แผ่กุศลเก็บเงินบารุ งโรงพยาบาลแมคคอร์มิคส์
เชียงใหม่” ซึ่ งได้มาจากนายแพทย์วรี วัฒน์ มุตตารักษ์ โดยท่านไปได้มาจากใครไม่แจ้งชื่อ รู ้แต่วา่ เจ้าของ
เอกสารรักและหวงมาก
เอกสารดังกล่าวเป็ นหนังสื อขนาดพอกเก็ตบุค๊ เล็ก พิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม 2474 จานวน 5,000
เล่ม เป็ นภาษาไทยและตัวเมืองในเล่มเดียวกัน โดยมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพลตรี แก้วนวรัฐ เจ้า
เมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายเป็ นผู ้ “บอกบุญ” แผ่กุศลยังผูม้ ีจิตศรัทธา เรื่ องของเรื่ องก็คือว่าพ่อเลี้ยงคอตได้
ปรารภกับพระราชชายาเกี่ยวกับโรงพยาบาลไม่มีเงินจะบริ หาร เนื่องจากผูป้ ่ วยที่มารักษาส่ วนใหญ่ไม่มี
เงินจ่ายเงินที่เคยรับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างประเทศก็ฝืดเคือง เพราะเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าทัว่ โลก ขณะที่ “การงานของโรงพยาบาลเจริ ญก้าวหน้าอยูเ่ สมอ ส่ วนรายได้เจริ ญตามไม่ทนั ” ท่าน
ไม่คิดจะขูดรี ดเอาจากคนไข้ จะเป็ นอย่างไรท่านยังเต็มใจให้การรักษาเต็มที่ ถึงแม้ตอนนั้นจะมีผปู้ ่ วยที่
จัดเป็ นประเภทอนาถาราว 60-70 เปอร์ เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้ลดมาตรฐานการรักษาที่ทาในขณะนั้น คือยังเป็ น
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการบริ การเต็มร้อย
วิธีหาเงินสนับสนุนโรงพยาบาลในสภาวะขัดสน พ่อเลี้ยงคอตต้องดิ้นรนหลายทาง ท่านทา
แม้กระทัง่ จัดแสดงละครที่โรงหนังศรี วศิ าลเดิม โดยได้ฝึกหัดพยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งท่านเองเป็ นผู้
แสดงด้วย ทางคุม้ เจ้าเชียงใหม่จดั ช่างฟ้ อนมาสมทบการแสดงมีข้ ึนในวันที่ 11-12 มีนาคม 2474 หนังสื อ
“บอกบุญ” ก็ได้เชิญชวนให้คนไปชมและบริ จาคในครั้งนี้
สาระในหนังสื อบอกบุญได้พรรณาแจกแจงรายละเอียดไว้อย่างยืดยาว อาทิ มีขอ้ มูลสถิติคนไข้
ของโรงพยาบาล รายรับรายจ่างต่าง ๆ และข้อมูลที่น่ารู ้อื่น ๆ นับได้วา่ การเปิ ดเผยสภาพอันแท้จริ งของ
โรงพยาบาลต่อสาธารณชนได้รับรู ้กนั อย่างกว้างขวางเป็ นครั้งแรก ที่สาคัญคือในรายละเอียดนั้นได้
กล่าวพรรณาถึงคุณงามความดีของแพทย์และพยาบาลมิชชันนารี ที่ได้ยอมเสี ยสละความสะดวกสบาย
ของตนมาสร้างคุณประโยชน์ดา้ นการแพทย์และสาธารณสุ ขในเชียงใหม่ อย่างล้นเหลือเกินที่จะอ้างได้
หมด ซึ่งในการ “บอกบุญ” นั้น ก็ได้เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่และผูม้ ีจิตศรัทธา ได้ตอบแทนบุญคุณของ
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในฐานะเป็ นสถานพยาบาลผูใ้ ห้มาโดยตลอดด้วย
ผมอ่านเอกสารด้วยความรู ้สึกทราบซึ้ งตรึ งใจทั้งในแนวคิด และลีลาภาษาของการเรี ยกร้อง
วิงวอน แต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นลึกมากกว่านั้นก็คือ หนังสื อ “แผ่กุศลเก็บเงินบารุ งโรงพยาบาลแมคคอร์
มิคส์ เชียงใหม่” นี้แสดงถึงความห่วงใยของสังคม ที่มีต่อความเป็ นไปของโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค ใน
สภาวะที่ประสบกับความยากลาบากสังคมก็ไม่ได้ทอดทิ้ง ทั้งนี้เพราะที่ผา่ นมาโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค
ไม่ได้ทอดทิ้งสังคมนัน่ เองพ่อเลี้ยงคอตผูป้ ลูกฝังอุดมการณ์ “จิตวิญญาณแห่งไมล์ที่สอง” (Spirit of the
Second Mile) คงได้สร้างความเป็ นแมคคอร์มิคที่เป็ นผูใ้ ห้ ไม่ใช่การเยียวยารักษาด้วยร่ างกายเท่านั้น แต่
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ได้เยียวยารักษาด้านจิตวิญญาณที่ปรากฏผลอย่างกว้างขวาง นัน่ คือจิตวิญญาณของสังคมที่มีสานึกใน
บุญคุณของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งเป็ นสถาบันการแพทย์ที่มาจากความรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในปั จจุบนั โรงพยาบาลในสังกัดสภาคริ สตจักรฯ กาลังเจริ ญรุ ดหน้าด้วยตึกอาคารใหญ่โต มี
เทคโนโลยีทนั สมัย
และให้บริ การเกี่ยวข้องกับผูค้ นที่ขยายกว้างออกไปในรู ปของโรงพยาบาล
ประกันสังคม โรงพยาบาลประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) คนเจ็บป่ วยและญาติจะต้อง
หลัง่ ไหลเข้ามารับบริ การมากยิง่ ขึ้น โรงพยาบาลเหล่านี้ จะได้สร้างคุณให้คนทัว่ ไปได้สานึกอย่างไรว่า
เป็ นโรงพยาบาลคริ สเตียนที่มีความรักเอื้ออาทรเป็ นพื้นฐาน
และให้บริ การด้วยจิตวิญญาณของ
โรงพยาบาลคริ สต์
หัวใจแห่งจิตวิญญาณของโรงพยาบาลในเครื อสภาคริ สตจักรฯ ควรจะมาจากทุกฝ่ ายในสถาบัน
อาทิ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายศาสนกิจ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เข้มแข็ง มีวสิ ัยทัศน์ และทางานประสานเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน สร้างอุปนิสัยให้ผรู ้ ับผิดชอบร่ วมกันนี้ รู้จกั การเสี ยสละมี “จิตวิญญาณแห่งไมล์ที่ สอง “โดยแท้
เป็ นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่รักษาได้แค่การเจ็บป่ วยทางกาย แต่ควรรักษาทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อว่าผูท้ ี่เข้า
มารับการรักษาจะได้อะไรที่ประเสริ ฐกว่าสุ ขภาพกายที่ดีออกไป และจะอวดได้วา่ เป็ นโรงพยาบาลคริ ส
เตียน (ความตอนท้ายขอยืมสานวณของ “ปิ ยอทะ” ในบทความเรื่ อง “เหลียวหลังหาอนาคต” ใน ข่าว
คริ สตจักร เดือนมกราคม 2002 มาย้ากันอีกที)
ความจริ งกาลังพูดถึงเรื่ องสาระของเอกสาร “แผ่กุศลเก็บเงินบารุ งโรงพยาบาลแมคคอร์ มิคส์
เชียงใหม่” แต่ที่วา่ มาทั้งหมดก็เป็ นอดีตที่น่าเหลียวมองเพื่อส่ องดูอนาคตของพันธกิจการแพทย์และ
พยาบาลของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพราะเราจะได้มี “ประวัติศาสตร์ แห่งอนาคต” ที่งดงาม
เป็ นไปตามน้ าพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า...ต่อไป.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 70 ฉบับที่ 624 มิถุนายน 2002, หน้า 48-49, 62.
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