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พนัธกจิและการด าเนินงานของ… 

สถาบนัแมคเคนเพือ่การฟ้ืนฟูสภาพ 

บทน า 

สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพเป็นหน่วยงานของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีท าพนัธ
กิจในดา้นการรักษาโรคเร้ือนมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 88 ปีแลว้ และไดด้ าเนินพนัธกิจเป็น
แห่งแรกในประเทศไทยเก่ียวกบัโรคเร้ือน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้ากทุกรูปแบบ 
ทั้งในดา้นการบ าบดัรักษา และการสนับสนุนในดา้นอาชีพเพื่อให้ผูป่้วยท่ีหายแลว้ไดก้ลบัสู่สังคมได ้
พร้อมทั้งด าเนินชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี ส่วนของครอบครัวผูป่้วยท่ีไดรั้บความเดือนร้อน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
บุตรหลานของผูป่้วยท่ีไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตวัเองและ
ครอบครัวและเป็นก าลงัส าคญัของสังคมต่อไป 

สถาบนัแมคเคนฯ ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการจากความรัก ความศรัทธาและความเช่ือในองค์พระผู ้
เป็นเจา้ของมิชชัน่นารี นายแพทย ์เจมส์ ดบับริว แมคเคน ศลัยแพทยช์าวอเมริกนัท่ีเดินทางมาท างานท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี ค.ศ.1887 ท่านไดเ้ห็นถึงความทุกขย์ากของผูป่้วยโรคเร้ือน ท่ีอาศยัอยูใ่ตข้วัเหล็ก 
(สะพานนวรัฐในปัจจุบนั) ซ่ึงมีอาชีพขอทาน ท่านไดเ้ร่ิมให้การรักษาและสงเคราะห์ผูป่้วยเหล่านั้น
เท่าท่ีท่านมีก าลงัในขณะนั้น ต่อมาท่านได้ท าโครงการช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนข้ึน โดยได้รับการ
เห็นชอบและเห็นดว้ย จากกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และเจา้อินทวโรรส เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ใน
สมยันั้น ท่านไดเ้ร่ิมงานท่ีเกาะกลางล าน ้าปิง โดยใหก้ารดูแลรักษาพยาบาล ให้ท่ีพกัอาศยั และช่วยเหลือ
ดา้นเคร่ืองอุปโภคบริโภคเร่ิมตน้จากบา้น 3 หลงัผูป่้วย 6 คน จนมีผูป่้วย 900 คน มีบา้นพกั 142 หลงั 

ในอดีตสถาบนัแมคเคนฯ ได้ช่ือว่าเป็นนิคมโรคเร้ือนท่ีสวยท่ีสุดในเอเซียเป็นดินแดนท่ี
ทรงคุณค่าต่อมนุษยช์าติ เป็นดินแดนแห่งความรัก ความเช่ือ และความศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ
กระท าพนัธกิจช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก เพื่อถวายเกียรติแด่พระผูเ้ป็นเจา้ 

ปัจจุบนั สถาบนัแมคเคนฯ ก็ยงัเป็นดินแดนแห่งความรัก ความเช่ือ ความศรัทธาในองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ ก็ยงัด าเนินงานและท าพนัธกิจ เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้แมว้่ากาลเวลา บุคลากร 
สถานการ์ต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบนัฯ และสภาพเศรษฐกิจ สังคมภายนอกจะเปล่ียนแปลงไปเช่นไรก็ตาม 

นับตั้งแต่ปี 1982 เป็นตน้มาสถานการณ์โรคเร้ือนได้เปล่ียนแปลงเน่ืองจากวงการแพทยไ์ด้
คน้พบยารักษาโรคเร้ือนท่ีไดผ้ลและมีประสิทธิภาพมาก ท าใหก้ารรักษาโรคเร้ือนสามารถใชเ้วลาเพียง 6 
เดือน หรือประมาณ 2 ปี และท่ีส าคญัผูป่้วยไม่จ  าเป็นตอ้งแยกออกจากครอบครัวมารักษาท่ีโรงพยาบาล
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หรืออยู่ในนิคม นอกจากจะมีอาการแทรกซ้อนท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของแพทยเ์ท่านั้น ซ่ึงปัจจุบนั
สถิติล่าสุดของกองโรคเร้ือนประจ าปี 1995 มีจ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนทัว่ประเทศ ทั้งหมด 
169,825 ราย ไดรั้บการรักษาจนหายแลว้ 166,810 คน และก าลงัรักษาอยู่เพียง 3,015 คน คิดเป็นอตัรา
ความชุกชุม 0.15 คน/ประชากร 10,000 คน และมีแนวโนม้วา่จะลดลงและก าลงัจะหมดไปจากประเทศ
ไทย ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี.. 

เกือบ 10 ปีท่ีผา่นมา สถาบนัแมคเคนฯ ไดมี้การทบทวนบทบาท เพื่อหาทางก าหนดอนาคตของ
ตนเอง เพื่อใหอ้งคก์าร ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณค่าต่อสังคมไทย และเพื่อประกาศกิตติคุณความรักของพระ
เยซูคริสต์ต่อไป อน่ึงจ านวนผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีลดลงเร่ือย ๆ แต่ก็ยงัมีบางรายท่ีมีความพิการอยู่รวมทั้ง
จ านวนผูพ้ิการอ่ืน ๆ ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงมีจ านวนเพิ่มข้ึนและไม่ไดรั้บการ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ เพื่อแกไ้ขความพิการอย่างครบวงจร โดยเฉพาะผูพ้ิการ แขน ขา และล าตวั 
ประกอบกบัองคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารช่วยเหลือระหวา่งประเทศ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการรักษา
ผูป่้วยโรคเร้ือนแบบผสมผสานร่วมกบัผูพ้ิการหรือผูป่้วยโรคอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงเป็นการลดทศันคติท่ีไม่ดีทาง
สังคมท่ีมีต่อผูป่้วยโรคเร้ือนใหห้มดไป สถาบนัแมคเคนฯ จึงไดเ้ร่ิมท าโครงการฟ้ืนฟูสภาพภาคขยายข้ึน
ซ่ึงเป็นโปรแกรมโดยตรงทางการแพทย์ส าหรับผู ้พิการทั่วไปร่วมกับผู ้ป่วยโรคเร้ือนโดยมีการ
ประสานงานกบัทีมฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั 
นกัจิตวทิยา นกัสงเคราะห์ นกัสุขศึกษา อนุศาสกและผูป้ระสานงานในทีม โดยมีเป้าหมายในการฟ้ืนฟู
สภาพใหผู้ป่้วย-ผูพ้ิการใหไ้ดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีเหลืออยู ่ให้สามารถกลบัคืนสู่สภาพใกลเ้คียงปกติ
ให้มากท่ีสุดและให้สามารถกลบัไปด ารงชีวิตใน สังคม ชุมชน ครอบครัวของตนเองไดอ้ย่างปกติสุข
ตามอตัภาพ โดยให้การฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผูป่้วยโรคเร้ือนหรือผูพ้ิการและครอบครัวเป็นหลกั 
และเขา้ร่วมในขั้นตอนการวางแผนและเป้าหมายในการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพอนัเป็นการยก
ศกัด์ิศรีของผูป่้วยโรคเร้ือนและผูพ้ิการอยา่งยิง่ซ่ึงถือวา่ทุกคนเป็นทีมงานท่ีมีความร่วมกนั 

แนวความคิดในการฟ้ืนฟูสภาพภาคขยายของสถาบนัแมคเคนฯ มีการพฒันาและประสบ
ความส าเร็จมากข้ึนตามล าดบัโดยเฉพาะในปี 1994 ทางสถาบนัฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีอาคารฟ้ืนฟูใหม่ ซ่ึง
มีอุปกรณ์พร้อมส าหรับในการให้บริการ ตรวจ รักษาทั้ งทางการแพทย์ ร่วมกับการพยาบาล
กายภาพบ าบดั และกิจกรรมบ าบดั สามารถใหบ้ริการไดจ้  านวน 89 เตียง 

ปณธิาน 

สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพภายใตมู้ลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตั้งข้ึนท าพนัธ
กิจการรับใช ้เพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้เป็นสถานท่ีแสดงออกถึงความศรัทธาท่ีมี
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ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นสถานท่ีแห่งการแสดงออกซ่ึง ความรัก ความร่วมมือ และความมีน ้ าใจต่อ
กนัของเพื่อนมนุษย ์

สถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพจะให้การบ าบดัรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างดีท่ีสุด แก่ผูท่ี้เขา้มาในสถาบนัแมคเคนฯ และจะให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการสาธารณสุขของชาติ 

ค าขวญั 

เช่ือศรัทธา สร้างสรรคพ์ฒันา ประชาสามคัคี 

1.เป้าหมายของสถาบันฯ 

- เพื่อพฒันางานฟ้ืนฟูสภาพภาคขยายให้มีศกัยภาพ และมีความสามารถรองรับให้บริการแก่
ผูป่้วยโรคเร้ือน ผูพ้ิการแขน ขา ล าตวั อนัเน่ืองจากเช้ือโรค อุบติัเหตุต่าง ๆ และผูด้อ้ยโอกาสในเขต 17 
จงัหวดัภาคเหนือ โดยให้มีบทบาทเป็นศูนยฟ้ื์นฟูสภาพสมบูรณ์แบบอยา่งครบวงจรทั้งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ และสังคมตลอดจนพฒันาอาชีพไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 

- ส่งเสริมทุกวิถีทางท่ีจะยกศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูป่้วยโรคเร้ือนผูพ้ิการแขน ขา ล าตวั 
อนัเน่ืองจากเช้ือโรคและอุบติัเหตุต่าง ๆ และผูด้อ้ยโอกาส 

- สนบัสนุนให้มีการเร่งรัดพฒันาการบริหารงานท่ีทนัสมยั ในดา้นการแพทย ์รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สภาพภาคขยายอยา่งครบวงจรทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวญิญาณ สังคมและอาชีพ 

- ส่งเสริมงานดา้นการใหสุ้ขศึกษาแก่ผูป่้วยโรคเร้ือน ผูพ้ิการทัว่ไป ผูด้อ้ยโอกาสและครอบครัว
ชุมชน รวมทั้งการร่วมมือกบัทางราชการหรือองคก์รเอกชน อาสาสมคัรทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมให้ความร่วมมือแก่สาธารณสุขประชาสงเคราะห์ ชุมชน คริสตจกัร ในด้านการ
ติดตามผูป่้วยโรคเร้ือน ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นการแพทย ์การฟ้ืนฟู
สภาพ ดา้นสังคมสงเคราะห์และดา้นอาชีพ 

- ส่งเสริมงานดา้นการป้องกนัความพิการและคน้ควา้ผลิตทั้งพฒันาเคร่ืองช่วยผูพ้ิการแขน ขา 
ล าตวั ในราคาปกติ 

- ส่งเสริมงานดา้นสังคมสงเคราะแก่ผูสู้งอายุท่ีพิการ และขาดผูอุ้ปถมัภ์ โดยให้ความอุปการะ
ในสถาบนัฯ ชุมชน คริสตจกัร และในหมู่บา้นต่าง ๆ ตามความจ าเป็นท่ีเหมาะสม 
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- ส่งเสริมงานคน้ควา้วิจยัและเผยแพร่ทางดา้นการแพทย ์การฟ้ืนฟูสภาพภาคขยายการเกษตร
แบบยัง่ยืน (เกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์วิทยา) โดยร่วมมือกบัภาครัฐบาล
และเอกชนในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งการบริหารงาน
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดแก่งานของสถาบนัฯ และของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

- สนบัสนุนให้ความร่วมมือกบัชุมชนคริสตจกัร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศในการส่งบุคลากรมารับการฝึกอบรมในงานดา้นต่าง ๆ ของสถาบนัฯ 

- ส่งเสริมใหห้ลกัการของคริสตศาสนาเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานทุกอยา่งของสถาบนัฯ 

2. ความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ ๆ 

2.1 ร่วมมือกบัองค์กรต่อตา้นโรคเร้ือนนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และเคมีภณัฑใ์นการบ าบดัรักษาและช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีมารับการรักษาท่ี
สถาบนัฯ 

2.2 ร่วมมือกบัมูลนิธิสภาคริสตจกัรแห่งประเทศญ่ีปุ่น โดยมูลนิธิฯ ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีมาร่วม
ด าเนินงานทางการเกษตร 

2.3 ร่วมมือกบัองค์กรจากประเทศเยอรมนั (Bread for the world) ในการจดัท าโครงการ
เทคโนโลยกีารเกษตรวทิยา ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนให้เกษตรกร (ทั้งผูป่้วยเก่าและชุมชนใกลเ้คียง) จดัท า
เกษตรแบบปลอดสารเคมีและให้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกพืชต่างระดบั การใช้สมุนไพร
ก าจดัศตัรูพืช และการปลูกพืชคลุมดิน เป็นตน้ 

2.4 ร่วมมือกบัองคก์าร HelpAqe international โดยไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นการเงินเพื่อใช้
อาคารหอพกัชาย หอ้งน ้าผูพ้ิการชายก่อสร้างศาลาเอนกประสงค ์และสนบัสนุนงานดูแลสุขภาพผูพ้ิการ
สูงอายตุั้งแต่อายนุบัตั้งแต่ปี 1991 จนกระทัง่ในปัจจุบนั 

2.5 โครงการวิจยัรถสามล้อโยกส าหรับผูพ้ิการ โดยรับเงินสนับสนุนจาก The Center for 
International Corporation and Appropriate Technology โดยเร่ิมโครงการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1993-
1995 เป็นโครงการท่ีร่วมมือกบัหน่วยงานในประเทศอินเดียและศรีลงักาเพื่อพฒันาสามลอ้โยก และ
จกัรยานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูพ้ิการมากข้ึน 

2.6 ร่วมมือกบักองโรคเร้ือน กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยประสานแผน
และนโยบายในการบ าบดัรักษา ผูป่้วยโรคเร้ือนทั้งทางดา้นรายใหม่และรายเก่า รวมทั้งสถาบนัแมคเคน
ฯ รับหน้าท่ีเป็นผูนิ้เทศงานของศูนยโ์รคเร้ือน ในเขตภาคเหนือ (เขต 8,9,10) ประสานงานทางดา้น
การศึกษา ฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ในการท างานดา้นโรคเร้ือน 
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2.7 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการในการช่วยเหลือผูพ้ิการ คือ โครงการสงเคราะห์ผูพ้ิการฟ้ืนฟูสภาพ โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูพ้ิการสูงอายบุา้นบูรพานิเวศน์และโครงการฟ้ืนฟูสภาผูพ้ิการในชุมชน 

2.8 ร่วมมือกบัคณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในดา้นการรับ
นกัศึกษาฝึกงานภาคสนาม ทั้งงานดูแลผูพ้ิการสูงอาย ุงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์

2.9 ร่วมมือคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม ทั้ งงานดูแลร่วมมือจัดกิจกรรมบ าบัด ส าหรับผูสู้งอายุบ้านบูรพานิเวศน์ของภาควิชา
กิจกรรมบ าบดั รวมทั้งการไปร่วมสอนท่ีคณะดว้ย 

2.10 ร่วมมือกบักรมชลประทาน ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ในการจดัตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียในบ่อ
ปลาของสถาบนัแมคเคนฯ 

2.11 ร่วมมือกับหน่วยงานด้านผูพ้ิการ เช่น มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ โรงเรียนกาวีระอนุกูล ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการบา้นหยาดฝน ในการจดักิจกรรมประจ าเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ และเปิดโอกาสให้ผูพ้ิการไดส้นองความสามารถ ทั้งในดา้นศิลปดนตรี 
และอ่ืน ๆ ใหส้ังคมได ้

2.12 ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 
โรงพยาบาลนครพิงค์ ในการบ าบดัรักษาผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งได้รับการรักษาพิเศษหรือตอ้งใช้
เทคนิคและเทคโนโลยชีั้นสูง 

2.13 ร่วมมือกบัคณะแพทยศ์าสตร์ทั้งในดา้นวิชาการ การปฏิบติังานร่วมกนัท าวิจยั การสอน
นกัศึกษาแพทย ์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ใหก้บันกัศึกษาแพทยแ์ละแลกเปล่ียนประสบการณ์ ดา้นงาน
โรคเร้ือน และงานฟ้ืนฟูสภาพผูพ้ิการแขน ขา และล าตวั 

2.14 ร่วมมือกบัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม่ ในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีจะ
สนับสนุนให้ผูป่้วยโรคเร้ือน ผูพ้ิการแขน ขา และล าตัว ได้รับการศึกษาในระบบการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกอาชีพและน าไปประกอบอาชีพไดต่้อไป 

2.15 ร่วมมือกบัสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าพูน ในการคน้หา ติดตามผูป่้วยใหม่
แกไ้ขปัญหาผูป่้วยในชุมชน โดยใหค้วามรู้แก่ชุมชนและนกัเรียนในจงัหวดัดงักล่าว 

2.16 ให้การสนบัสนุนงานโครงการฝึกอาชีพบา้นใหม่ของคณะสตรีคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่
ล าพูน โดยให้เช่าสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมและจดัส่งนกัสังคมสงเคราะห์และอนุศาสกเขา้ร่วมใน
การสอนทางดา้นจริยธรรมและศาสนา 
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2.17 ร่วมมือกับมูลนิธิ ซีซีเอฟ. ในการให้จดัตั้ งส านักงานบริการให้กับเด็กท่ีมีปัญหาด้าน
การเงินและฐานะยากจนในเขตบริการของสถาบนัฯ ซ่ึงรวมทั้งเด็กท่ีเป็นบุตรหลานผูป่้วยโรคเร้ือนและ
เด็กในชุมชนใกลเ้คียง โดยใหก้ารสนบัสนุนเงินทุน และเขา้เรียนท่ีโรงเรียนสืบนทีธรรม 

2.18 แผนกศาสนากิจร่วมมือกบัคริสตจกัรสันติธรรม และคริสตจกัรภาคท่ี 14 ให้การดูแลและ
หนุนใจผูป่้วยพิการท่ีมารับการรักษาท่ีวอร์ด ผูป่้วยโรคเร้ือนเก่า ผูพ้ิการสูงอายุบา้นบูรพานิเวศน์ รวมทั้ง
มีการประกาศข่าวประเสริฐท่ีเชียงใหม่คริสเตียนคลีนิค รวมทั้งสถาบนัแมคเคนฯ ได้ร่วมมือกับ
คริสตจกัรท่ี 1 ในการจดังานและนมสัการเพื่อหนุนใจผูพ้ิการสูงอายบุา้นบูรพานิเวศน์เป็นประจ า 

3. พนัธกจิการด าเนินงานของสถาบันแมคเคนฯ ในปัจจุบันและอนาคต 

ในช่วงทศวรรคท่ีผา่นมา สถาบนัแมคเคนฯ พยายามท่ีจะปรับปรุงพฒันางานและกิจกรรมต่าง 
ๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัแมคเคนฯ โดย ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ผูอ้  านวยการคน
ปัจจุบนัไดเ้ร่งระดมความคิดและวางแผน ในการท่ีจะท าให้สถาบนัแมคเคนฯ มีความเจริญกา้วหนา้ใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งงานกิจกรรมท่ีสถาบนัแมคเคนฯ กระท ามาในอดีต และงานกิจกรรมใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งน้ีเพื่อให้สถาบนัแมคเคนฯ เป็นองคก์รท่ีสามารถด าเนินพนัธกิจรับใช้
ต่อไปอยา่งมีศกัยภาพโดยมีพนัธกิจและบริการต่าง ๆ ท่ีก าลงัท าอยูใ่นปัจจุบนัและในอนาคตดงัน้ี 

3.1 ดา้นการบริการ สถาบนัแมคเคนฯ ก าลงัมีการเร่งรัดปรับปรุงระบบการด าเนินงานต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพและเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูท่ี้มารับใชบ้ริการในดา้นต่าง ๆ อีกทั้งก าลงัปรับปรุงสวสัดิการ
และพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถาบนัฯ ให้ดีข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด 195 คน (ไม่
รวมประเภทรายวนั) โดยมีแพทย ์5 คน พยาบาล 3 คน นกักายภาพบ าบดั 3 คน นกักิจกรรมบ าบดั 2 คน 
นกัสังคมเคราะห์ 2 คน ภราดรผูร่้วมงานจากต่างประเทศ 4 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเกษตร 3 คน เป็นตน้ ทุก
วนัน้ีสถาบนัแมคเคนฯ พยายามระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมี้ความสวยงามยิง่ข้ึน 

3.2 งานบ าบดัผูป่้วยโรคเร้ือน โดยให้การบริการรักษาทั้งคลีนิคนอกและรับไวท่ี้วอร์ดเป็นการ
บ าบดัดว้ยยาผสมแบบใหม่ (MDT) การป้องกนัความพิการ การผ่าตดัแกไ้ขความพิการ การจดัท ากาย
อุปกรณ์เสริมและเทียมเพื่อช่วยช่วงกนัความพิการท่ีมือและเทา้ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัเส้นประสาน
ส่วนปลายถูกท าลายท าให้กลา้มเน้ือมือและเทา้ไม่มีแรงก าลงัและขาดความรู้สึก การรักษาอาการเห่อ
ของโรคและใหก้ารบ าบดัโรคอ่ืน ๆ ส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือนตามความเหมาะสม 

3.3 งานฟ้ืนฟูสภาพภาคขยาย โดยให้บริการแก่ผูพ้ิการอนัเน่ืองจากโรคเร้ือน ผูพ้ิการแขน ขา 
ล าตวั อนัเน่ืองจากโรคภยัและอุบติัเหตุต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภาคเหนือซ่ึงเป็นโปรแกรมโดยตรงทาง
การแพทยท่ี์มีการประสานงานกนัของทีมฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล นกัสุขศึกษา นกั
กายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัสังคมสงเคราะห์ อนุศาสก ช่างอวยัวะเทียม 
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และผูป้ระสานงานทีม โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาศกัยภาพท่ีเหลืออยูข่องผูป่้วยผูพ้ิการให้ได้
ใช้ความสามารถท่ีเหลืออยู่ให้มากท่ีสุด ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพเพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีได้มี
โอกาสกลบัไปด ารงชีวติอยา่งปกติสุข ในครอบครัวและชุมชนท่ีเขาเคยอยู ่โปรแกรมการฟ้ืนฟูสภาพนั้น 
ตอ้งค านึงถึงตวัคน โดยผูพ้ิการตอ้งเขา้ร่วมเป็นทีมงานฟ้ืนฟู สภาพครอบครัว ถา้พร้อมจดัตั้งเป้าหมายท่ี
เป็นไดส้ าหรับผูพ้ิการแต่ละรายและด าเนินตามขั้นตอนท่ีวางแผนเอาไว ้

3.4 งานฟ้ืนฟูสภาพผูพ้ิการในชุมชน ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจุบนัมีการด าเนินงาน 2 
แห่งคือ ในเขตอ าเภอสารภีและในบางต าบลในเขตอ าเภอสันก าแพง ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีขยายผลมา
จากหน่วยเคล่ือนท่ีท่ีให้บริการดูแลทางดา้นสุขภาพ ป้องกนัความพิการ การควบคุมโรคเร้ือนดว้ยยา 
MDT การใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคเร้ือน และปัจจุบนัไดข้ยายงานไปสู่การท างานฟ้ืนฟูสภาพในชุมชนโดย
การใหบ้ริการส่งเสริมความรู้ใหชุ้มชนเขา้ใจและช่วยเหลือผูพ้ิการแต่ละประเภท และเป็นการแนะน าให้
ครอบครัว และผูพ้ิการไดเ้ขา้ใจถึงความพิการวธีิการบ าบดัรักษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

ในอนาคตสถาบนัแมคเคนฯ มีแนวความคิดและแผนงานท่ีจะขยายบริการในเขตอ าเภอสัน
ก าแพงทั้งอ าเภอต่อไป 

3.5 งานผลิตการอุปกรณ์เทียนและเสริมรวมทั้งการผลิตจกัรยาน ท่ีเหมาะสมกบัผูพ้ิการแต่ละ
รายโดยด าเนินงานรองรับการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีมีปัญหาเส้นประสาทส่วนปลายอกัเสบและ
เสีย ท าให้เสียความพิการท่ีมือและเทา้ ซ่ึงผูป่้วยบางรายมีความพิการมากจนตอ้งตดัขาออก รวมทั้งการ
ท ากายอุปกรณ์ส าหรับผูพ้ิการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมทั้งผูพ้ิการแขนขาด ขาขาด อมัพาตคร่ึงท่อน
อมัพาตคร่ึงซีกรวมทั้งผูพ้ิการอมัพาตระดบัสูงอมัพฤกษ ์และอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจดัท าให้ไดน้อกจากน้ียงัมี
การวจิยั เพื่อพฒันาใหก้ายอุปกรณ์เทียนและเสริม รวมทั้งจกัรยานใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนังานผลิตกายอุปกรณ์เทียมและเสริม โดยเฉพาะงานผลิตจกัรยานและสามลอ้โยก ไดรั้บ
ความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สั่งซ้ือเพื่อน าไปให้ผูพ้ิการในเขตจงัหวดัต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินชีวติ 

3.6 งานคลีนิคโรคผวิหนงั (เชียงใหม่คริสเตียนคลีนิค) เป็นงานท่ีใหบ้ริการแก่ผูป่้วยโรคผิวหนงั
และเป็นสถานท่ีตรวจหาผูป่้วยโรคเร้ือนรายใหม่ไปในตวัดว้ย การด าเนินคลีนิคโรคผิวหนงัยงัเป็นงานท่ี
รายได้ให้กับสถาบนัแมคเคนฯ โดยตรงอีกทางหน่ึงปัจจุบันได้เปิดบริการ 2 แห่งคือ ท่ีอ าเภอฝาง
เชียงใหม่ และท่ีทิศใต้ค่ายกาวีละ ถนนเชียงใหม่ล าพูน ต าบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่และ
ก าลงัขยายกิจการไปเปิดท่ีจงัหวดัล าพูนโดยความร่วมมือในการท างานพนัธกิจกบัคริสตจกัรภาคท่ี 1 
เพื่อให้บริการแก่ผูป่้วยในเขตจงัหวดัล าพูน ซ่ึงจะเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว.้..... 
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3.7 งานด้านการเกษตร เป็นการด าเนินงานท่ีเน้นระบบเกษตรแบบยัง่ยืน หลีกเล่ียงการใช้
สารเคมีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการด าเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

- งานดา้นการผลิต จะเป็นผลผลิตภายในพื้นท่ีสวนเกษตรของสถาบนัฯ โดยการปลูกทั้งไมผ้ล
ยืนตน้ต่าง ๆ ไมใ้ช้สอย และพืชไร่หรือพืชอายุสั้ น เล้ียงสัตว ์เช่น โค ปลา และเป็ดเสริมรายไดแ้ละ
อาหารบริโภคในสถาบนัฯ ควบคู่กนัไป... 

- งานดา้นส่งเสริมและเผยแพร่ เน้นในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นหมู่บา้นของอดีตผูป่้วยโรคเร้ือน มี
การส่งเสริมงานเกษตรแบบยัง่ยืนทั้งดา้นการเงินและเงินทุน รวมทั้งความรู้ในเชิงการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกร ทั้ง 14 หมู่บา้น 

- งานดา้นการคน้ควา้ทดทอง เก่ียวกบัการเกษตรแบบธรรมชาติ การใช้สมุนไพรแทนสารเคมี
ซ่ึงจะไดท้ั้งในพื้นท่ีของสถาบนัฯ และเกษตรกลุ่มเป้าหมาย 

3.8 งานพฒันาทรัพย์สิน ท่ีดิน ไร่นา ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งให้เกิดผลเพื่อท ารายได้มา
สนบัสนุนงานสถาบนัแมคเคนฯ ต่อไปโดยการให้เกษตรเช่าท่ีนา แนวความคิดในการด าเนินงานใช้
ท่ีดินบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์ายใหม่ตดัผา่น ในเขตอ าเภอสารภีแนวความคิดในการพฒันาอาคารใน
ตวัเมืองเชียงใหม่ เป็นตน้ 

3.9 งานสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นงานท่ีมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายใน 3 
ลกัษณะ 

3.9.1 งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทยเ์ป็นการให้ความช่วยเหลือผูป่้วย ผูท่ี้พิการท่ีมารับการ
ฟ้ืนฟูสภาพและมารับบริการท่ีคลีนิคในสถาบนัฯ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์โดยด าเนินงาน
ประสานกบัแผนกต่าง ๆ ท่ีมี ส่วนเก่ียวขอ้งในการบ าบดัและฟ้ืนฟูสภาพกิจกรรมท่ีด าเนินอยูเ่ช่น การให้
ค  าปรึกษาทางสังคมและจิตวทิยา การใหค้วามช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้น
การปรับปรุงท่ีอยู่อาศยั การสนบัสนุนให้ไดรั้บการศึกษา การฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้ประกอบการอาชีพ
ตามความเหมาะสม เป็นตน้ ทั้งน้ีแผนกสังคมสงเคราะห์ยงัจดับา้นพกั 18 หลงัเพื่อให้บริการแก่ผูพ้ิการท่ี
จะประสงคจ์ะมารับการฟ้ืนฟูสภาพ แต่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในวอร์ด ซ่ึงเป็นบา้นพกัท่ีมี
วสัดุอุปกรณ์พร้อมท่ีจะใชส้ าหรับการพกัและเหมาะสมท่ีจะพกัฟ้ืนสุภาพ 

3.9.2 งานสงเคราะห์ผูพ้ิการหมู่บา้น ซ่ึงเป็นผูพ้ิการอนัเน่ืองจากโรคเร้ือน ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ี
สถาบนัแมคเคนฯ ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ มาโดยตลอด ซ่ึงงานสังคมสงเคราะห์ไดมี้ส่วนเขา้ไป
ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน สนบัสนุนอาชีพ การซ่อมแซมบา้นเรือนและสาณารณูปโภค เคร่ืองอุปโภค 
เคร่ืองบริโภค 
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3.9.3 งานสงเคราะห์ผูพ้ิการสูงอายุบา้นบูรพานิเวศน์ ซ่ึงเป็นผูพ้ิการอนัเน่ืองจากโรคเร้ือน ท่ี
ทางสถาบนัแมคเคนฯ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผูอุ้ปการะ จึงไดจ้ดับา้นพกัไดบ้ริเวณทิศเหนือของ
สถาบนัฯ โดยใหก้ารดูแลเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั สุขภาพ อาหารการกิน และการพฒันาคุณภาพชีวิต ดว้ยการจดั
กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพและจิตใจ จิตวิญญาณ เช่น การจดัทศันศึกษา การจดักีฬา
ท่ีเหมาะสม การจดักิจกรรมกลุ่ม การให้สุขศึกษาดา้นสุขภาพ การจดัให้ผูสู้งอายุไดท้  ากิจกรรมบ าบดั 
ปัจจุบนัมีผูพ้ิการสูงอายท่ีุอยูง่บประมาณจ านวนมากในการดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติ 

นอกจากน้ี สถาบนัแมคเคนฯ ยงัมีแนวความคิดในการจดัท าโครงการพฒันาสุขภาพสูงอายุ
ทัว่ไปอีกซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงของการวางแผน 

บทสรุป 

ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ทางสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ได้ก าหนดให้เป็นวนัร าลึก
สถาบนัแมคเคนฯ เพื่อให้หน่วยงานและคริสตจกัรได้จดันมสัการระลึกถึงการก่อตั้งสถาบนัฯ และ
ด าเนินพนัธกิจรับใชต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้ง เชิญชวนให้อธิษฐานเผื่อผูป่้วยและผูพ้ิการท่ีก าลงั
รักษาอยูใ่นวอร์ดผูพ้ิการสูงอายบุา้นบูรพานิเวศน์ และพนกังานของสถาบนัฯ ทุกคน 

ตลอด 88 ปี แห่งพนัธกิจการรับใชใ้นการด าเนินชีวติงานช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้ากและก าลงัจะ
เจริญเติบโตไปในอนาคต สถาบนัแมคเคนฯ ยงัตอ้งการ การสนบัสนุนดา้นก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงั
ทรัพย์จากท่าน และขอทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อการด าเนินงานและพนัธกิจของสถาบนัฯ หากท่าน
ตอ้งการมีส่วนในการด าเนินพนัธกิจช่วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้าก กรุณาบริจาคเงินของท่านให้แก่สถาบนั
แมคเคนฯ โดยผ่านทางผูอ้  านวยการ ตูป้ณ.53 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 หรือ โทร. (053) 817170-1, 
277049 โทรสาร (053) 282495 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 64 ฉบบัท่ี 552 มิถุนายน 1996, หนา้ 25-30. 


