ครอบครัวแมคดาเนียล
นายแพทย์ ฟิลิป แมคดาเนียล
นายแพทย์ฟิลิป แมคดาเนียล เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1948 ที่เมืองฮอลลีวดู๊ มลรัฐแคลิ
ฟลอเนียประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นบุตรของนพ.เอ็ดวิน แมคดาเนียลและคุณชาล๊อต บี แมคดาเนียล ได้
เดินทางมายังประเทศไทยเมื่ออายุได้ 9 เดือน และพักอาศัยอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงรายจนมีอายุได้ 5 ปี
หลังจากนั้นได้ยา้ ยมาพักอาศัยที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่
โรงเรี ยนนานาชาติ เชียงใหม่ (Chaing Mai Children’s Center) จนจบระดับเกรด 8 จึงเดินทางกลับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ Stony Brook School มลรัฐ
นิวยอร์ ก ต่อจากนั้นเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ ที่ Wheaton College และที่
University of lllinois เมืองชิ คาโก้ มลรัฐอิลลินอยส์
นายแพทย์ฟิลิป แมคดาเนียล สมรสกับ คุณเมลบา แพค เมื่อปี ค.ศ.1972 และพาภรรยาเดินทาง
กลับมาประเทศไทย ในปี ค.ศ.1973 ซึ่ งขณะนั้นท่านยังเป็ นนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ ปีสุ ดท้าย จึงเข้า
รับการฝึ กอบรมด้านการแพทย์ ตามหลักสู ตรของทางมหาวิทยาลัย ที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้ นฟู
สุ ขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ น
เวลา 3 เดือน จึงเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อเข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษา และใช้เวลาอีก
3 ปี ในการฝึ กอบรมด้าน Internal medicine residency ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองชิ คาโก ต่อจากนั้น
เข้ารับการฝึ กอบรมด้านศัลยกรรม อีก 1 ปี ที่มลรัฐไอโอวา
นายแพทย์ฟิลิป แมคดาเนียล ภรรยาและลิเน็ต (Linette) ลูกสาว อายุ 2 ขวบ เดินทางกลับมาพัก
อาศัยในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1978 และเริ่ มเรี ยนภาษาไทยที่ Union
Language School กรุ งเทพมหานคร จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรมด้าน
สู ติกรรมกับนายแพทย์เอ็ดวิน บี.แมคดาเนียล ผูเ้ ป็ นบิดาที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็ นเวลา 1 เดือน
นายแพทย์ฟิลิป แมคดาเนียล และครอบครัว เดินทางมายังอาเภอสังขละบุรี เมื่อประมาณเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.1979 และได้เริ่ มพันธกิจด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลคริ สเตียนแม่น้ าแควน้อย โดยดารง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลต่อจากแพทย์หญิง Bina Sawyer จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ.2002
ในช่วงเวลาที่ได้อุทิศตนเพื่อพันธกิจด้านการแพทย์ที่อาเภอสังขละบุรีน้ ี ท่านพัฒนาความรู ้ของตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อนาความรู ้เหล่านั้นกลับมาช่วยเหลือชาวอาเภอสังขละบุรีและอาเภอใกล้เคียง เช่น ในปี
ค.ศ.1983 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาพักร้อนของท่าน แต่ท่านก็สละเวลาดังกล่าวเข้าฝึ กอบรม Master Degree in
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Public Health and Tropical Medicine ที่ Tulane University เมืองนิวส์ออลินมลรัฐหลุยส์เซี ยน่า
สหรัฐอเมริ กา
สาหรับภรรยาของท่าน คุณเมลบา แมคดาเนียล เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1949 ที่เมือง แอช
แลนด์ มลรัฐเคนตัก๊ กี้ สหรัฐอเมริ กา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ Anderson College มลรัฐอินเดียน่า
และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทด้าน Bacteriology ที่ University of lllinois ซึ่งเป็ นสถานที่
ทาให้ท่านได้พบรักกับ นายแพทย์ฟิลิปแมคดาเนียล
คุณเมลบา แมคดาเนียล ได้ช่วยงานด้านการเงินและการบัญชี และดารงตาแหน่งเหรัญญิกของ
โรงพยาบาล
นายแพทย์ฟิลิปและคุณเมลบาแมคดาเนียล มีบุตร – ธิ ดา ทั้งหมด 3 คน คือ Linette (เกิดปี ค.ศ.
1976) Nathan (เกิดปี ค.ศ.1983) และ Melodie (เกิดปี ค.ศ.1988) เกี่ยวกับการให้การศึกษา (Home
school) ท่านสอนบุตร-ธิ ดาด้วยตัวท่านเอง โดย Linette จบการศึกษาระดับเกรด 8 และ Nanthan จบ
การศึกษาระดับเกรด 6 และ Melodie ได้รับการสอนจนอายุกระทัง่ 14 ปี
นอกจากนี้บางช่วงเวลา
ท่านยังสละเวลาและอุทิศตนในการสอนภาษาอังกฤษให้ผสู ้ นใจ
ช่วยเหลืองานด้านเภสัชกรรมของโรงพยาบาล และสอนหนังสื อและการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
ของโครงการแสงเทียน
23 ปี ที่นายแพทย์ฟิลิป และคุณเมลบา แมคดาเนียล ได้อุทิศตนเกี่ยวกับพันธกิจต่าง ๆ ในเขต
อาเภอสังขละบุรีและอาเภอใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเพื่อให้ชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องชาวอาเภอสังขละบุรีและผูป้ ่ วยยากไร้ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และ
สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างเป็ นปกติสุข
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขอขอบคุณ นายแพทย์ฟิลิป แมคดาเนียลและครอบครัว ที่ได้
อุทิศชีวติ ทางานรับใช้พระเจ้าร่ วมกับสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลคริ สเตียนแม่น้ าแคว
น้อยถึง 23 ปี
ขอพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้อวยพระพรและทรงนาครอบครัว “แมคดาเนียล” ตลอดไป.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 71 ฉบับที่ 626 สิ งหาคม 2002, หน้า 55-56.

2

