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บ้านบูรพานิเวศน์ บ้านแห่งความหวงั 
“สายน ้าแม่ปิงไหลผา่นตวัเมืองเชียงใหม่ ผา่นเกาะกลางล าน ้าท่ีสงบเงียบ สายลมอ่อน ๆ พดั

กระพือใบไมใ้นป่าในสวนและล่องลอยไปตามเส้นทางเดินอนัร่มร่ืน ออ้ยอ่ิงอยูท่ี่สนามหญา้อนักวา้ง 
ผา่นทะลุอาคารและโบสถ์ พดัโบกอากาศอนัอบัช้ืนระหวา่งหมู่บา้นเรือนไมท่ี้สึกหรอจากการใชง้าน
และกาลเวลาท่ีผา่นมา ตึกเก่าท่ีคงความงดงามเผยออกมาท่ามกลางหมู่แมกไมน้านาพนัธ์ุ 

ทางเช่ือมระหวา่งดินแดนท่ีเรียกวา่เกาะกลางกบัโลกภายนอก คือสะพานแคบช่องเดียว ดู
เหมือนเกาะกลางแห่งน้ีจะถูกลืมจากความอคติของผูค้นและรอดพน้จากการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา 
ใครมาอยูจ่ะรู้สึกถึงความสงบและลืมความวุน่วายและอึกทึกครึกโครมของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงอยูเ่กาะ
กลางเพียง 5 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

น่ีคือภาพของเกาะกลาง สถานท่ีท่ีใหก้ารบ าบดัรักษาและท่ีล้ีภยัส าหรับผูต้กทุกขไ์ดย้ากทั้งใน
อดีตและปัจจุบนัทั้งผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีทนทุกขท์รมานเหลือคณานบัจากการเจบ็ป่วยและทศันคติทาง
สังคม และผูพ้ิการแขนขาและล าตวัอนัเน่ืองจากเช่ือโรคและอุบติัเหตุต่าง ๆ จนไดช่ื้อวา่เป็นเกาะแห่ง
ความหวงัท่ามกลางทะเลแห่งความส้ินหวงั” นานเกือบ 90 ปี ท่ีนายแพทยเ์จมส์ ดบับลิว แมคเคน ได้
เร่ิมตน้พนัธกิจการบ าบดัรักษาและช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนดว้ยความรัก ความศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้และดว้ยความพยายามท่ีไม่รู้จดัเหน็ดเหน่ือยของคุณหมอแมคเคนและคนรุ่นหลงั ดินแดนท่ีเรียกวา่
เกาะกลางก็ไดรั้บการดูแลและพฒันางานเปล่ียนจากนิคมโรคเร้ือน (ในอดีตไดช่ื้อวา่เป็นนิคมโรคเร้ือน
สวยท่ีสุดในเอเซียอาคเนย)์ เป็นโรงพยาบาลใหก้ารรักษา เป็นสถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพท่ีให้
การบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ ทั้งผูป่้วยโรคเร้ือนและผูป่้วยโรคผวิหนงัและผูพ้ิการแขนขาและล าตวั 
อนัเน่ืองจากเช้ือโรคและอุบติัเหตุต่าง ๆ 
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ปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นโรคเร้ือนเปล่ียนไป ผูป่้วยโรคเร้ือนรายใหม่มีจ  านวนนอ้ยลง แต่นัน่
ไม่ไดห้มายความวา่พนัธกิจดา้นโรคเร้ือนของสถาบนัแมคเคนฯ จะลดลงตามสถานการณ์ ยงัมีผูพ้ิการ
อนัเน่ืองจากโรคเร้ือนอีกจ านวนมากท่ียงัตอ้งการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผูพ้ิการสูงอายท่ีุมีปัญหา
ดา้นสุขภาพ สังคมและจิตใจ ซ่ึงสถาบนัแมคเคนฯ ยงัด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัตั้งหมู่บา้นเพื่อให้
การดูแลผูพ้ิการสูงอายข้ึุนในนาม “บา้นบูรพานิเวศน์” 

แต่เดิมหมู่บา้นบูรพานิเวศน์ ซ่ึงก่อตั้งมานานกวา่ 50 ปี เป็นบา้นพกัส าหรับผูป่้วยโรคเร้ือนหญิง
ท่ีมาขอรับการรักษาและไม่สามารถกลบัไปอาศยัอยูใ่นครอบครัวและชุมชนได ้ เน่ืองจากในสมยันั้น
ผูป่้วยโรคเร้ือนไดรั้บการรังเกียจจากสังคมเป็นอนัมากแมว้า่ผูป่้วยจะไดรั้บการรักษาจนกระทัง่หายขาด
และไม่แพร่เช้ือติดต่อก็ตามประกอบกบัผูป่้วยบางรายมีความพิการมาก บางรายมีความผดิปกติทางจิต 
บางรายมีปัญหาความเจบ็ป่วยซ ้ าซอ้น จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากแพทยแ์ละพยาบาลของ
สถาบนัแมคเคนฯ จนกระทัง่ปี ค.ศ.1985 สถาบนัแมคเคนฯ ไดจ้ดัท าโครงการฟ้ืนฟูสภาพข้ึน โดย
พยายามส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคเร้ือนใหก้บัชุมชนและครอบครัวของผูป่้วยโรคเร้ือนใหมี้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เพื่อท่ีจะไดรั้บเอาตวัผูป่้วยโรคเร้ือนท่ีไดรั้บการรักษาจนกระทัง่หายขาดแลว้ และมี
ความพิการเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีความพิการเลย กลบัไปด ารงชีวติอยา่งปกติสุขในสังคมดงัเดิมกบั
ครอบครัว 

 

ในปี ค.ศ.1988 สถาบนัแมคเคนฯ สามารถจดัส่งผูป่้วยโรคเร้ือนเก่าท่ีไดรั้บการรักษาแลว้
กลบัไปอาศยัอยูก่บัครอบครัวในชุมชนไดเ้ป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งผูป่้วยหญิงท่ีอาศยัท่ีบา้นบูรพานิเวศน์ 
ซ่ึงในการด าเนินการสถาบนัแมคเคนฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑค์ดัเอาผูป่้วยท่ีไม่สามารถกลบัไปอาศยัอยู่
กบัครอบครัวไดท้ั้งชายและหญิงไปอาศยัอยูท่ี่บา้นบูรพานิเวศน์และปรับปรุงสภาพหมู่บา้นบูรพานิเวศน์
ใหเ้ป็นบา้นพกัผูสู้งอายเุน่ืองจากโรคเร้ือนท่ีมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถกลบัไปอาศยัอยูใ่นชุมชนได ้
โดยมอบหมายให้อยูใ่นความรับผดิชอบของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
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บา้นบูรพานิเวศน์ เป็นหมู่บา้นท่ีประกอบดว้ยอาคารหอพกัหญิงชาย 3 อาคาร โบสถ ์บา้นเรือน
แพตึกจ านวน 43 หลงั และบา้นเรือนแพไม ้10 หลงั ซ่ึงอาคารต่าง ๆ ดงักล่าวนั้น ตั้งแต่อดีตสถาบนัแมค
เคนฯ ไดรั้บการสนบัสนุนบริจาคปลูกสร้างและซ่อมบ ารุงจากผูมี้จิตศรัทธาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศดงัปรากฏพระนามของผูบ้ริจาคท่ีป้ายหนา้อาคารแต่ละหลงั เช่นลูกหลานนายแพทยเ์จมส์ 
ดบับลิว แมคเคน, สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย,์ เจา้แกว้นวรัฐ ณ เชียงใหม่, เจา้จามรี ณ เชียงใหม่, 
พระราชชายาดารารัศมี, MARY CAPPER, BOETHIAN, ALEX, Mrs. GUSSTE HENDERSON และ
คุณถาวร พรประภา เป็นตน้ตลอดระยะเวลานบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 เป็นตน้มา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อเร่งรัดปรับปรุงอาคารสถานท่ี และส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูพ้ิการ
สูงอายอุนัเน่ืองจากโรคเร้ือน โดยด าเนินการหาผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินและวสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากสถาบนัแมคเคนฯ มีงบประมาณท่ีจ ากดัไม่สามารถใหก้ารสนบัสนุนแผนงาน
ไดท้ั้งหมดซ่ึงฝ่ายบริการดา้นต่าง ๆ แต่ดว้ยความจ ากดัในดา้นจ านวนบุคลากรและงบประมาณ ท าให้
การด านเนินงาน ไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2533 องคก์รช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ระหวา่งประเทศของประเทศองักฤษ (The Help Age UK) ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินทุนในการปรับปรุง
งานพยาบาล การปรับปรุงอาคารหอพกัชาย 2 หลงั การปรับปรุงโบสถแ์ละการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นสถานท่ีท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผูพ้ิการสูงอาย ุ

จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1993 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์พิจารณาแลว้เห็นควรท่ีจะตอ้งก าหนดแนวความคิด
ในการพฒันางานอยา่งจริงจงั จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการสูงอายบุา้นบุรพานิเวศน์
ข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานระยะยาว คือ 

1. เร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน ้าประปาของหมู่บา้น ซ่ึงในปัจจุบนัอยูใ่นสภาพช ารุด
มากมีอตัราเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าร่ัวไดง่้ายและน ้าไม่พอใช ้

2. ปรับปรุงอาคารหอพกั 3 หลงั ใหมี้ความเหมาะสมสะดวกสบายและสะอาด เพื่อใหผู้พ้ิการท่ี
ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองไดพ้กัอาศยั ทั้งน้ีเพราะสภาพอากาศอยูใ่นลกัษณะเก่าขาดการซ่อมบ ารุงทาสี
และมีความจ าเป็นตอ้งต่อเติมหอ้งครัว เพื่อใหผู้พ้ิการสูงอายไุดมี้โอกาสปรับปรุงอาหารดว้ยตนเองใน
บางคร้ัง 

3. ด าเนินการทาสีและตกแต่งโบสถใ์หมี้ความสวยงามเพื่อใชใ้นการประกอบศาสนพิธีของ
สมาชิกบา้นบูรพานิเวศน์ 

4. ปรับปรุงและก่อสร้างถนนราดยางบริเวณรอบหมู่บา้นซ่ึงช ารุดเสียหายหลงัจากน ้าท่วม เม่ือปี 
1994-1995 
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5. ซ่อมแซมบา้นเรือนแพ (ตึก) จ  านวน 43 หลงั ใหมี้สภาพมัน่คงเพื่อให้เป็นท่ีพกัอาศยัของผู ้
พิการสูงอายท่ีุสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ปัจจุบนัในสภาพช ารุดทรุดโทรม จ าเป็นตอ้งระดมทุนเพื่อ
ซ่อมแซมอยา่งเร่งด่วน 

6. ต่อเติมหอ้งน ้าส าหรับบา้นเรือนแพ (ตึก) ท่ียงัไม่มี เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูพ้ิการ
สูงอาย ุซ่ึงแต่เดิมตอ้งใชห้้องน ้ารวมบริเวณกลางหมู่บา้น 4 แห่ง 

7. ด าเนินการสร้างทางลานข้ึนบา้นเรือนแพทุกหลงั เพื่ออ านวยความสะดวกในการข้ึนลง
บา้นเรือนแพ ซ่ึงบางคนมีความจ าเป็นตอ้งใชร้ถเขน็ในการเคล่ือนไหวไปไหนมาไหน 

8. ด าเนินการปลูกไมด้อกไมป้ระดบับริเวณหมู่บา้น และส่งเสริมใหผู้พ้ิการสูงอายไุดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการดูแลไมด้อกไมป้ระดบัเป็นประจ าและเพื่อความสวยงามของหมู่บา้น 

9. ส่งเสริมใหผู้พ้ิการสูงอาย ุ บา้นบูรพานิเวศน์ปลูกพืชผกัสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อเสริม
รายไดใ้หก้บัครอบครัวและตนเอง 

10. ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการสูงอาย ุ
10.1 กิจกรรมเสียงตามสาย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินชีวิตและสุขภาพ ซ่ึง

จดั เป็นประจ าทุกวนัรวมทั้งการอ่านหนงัสือพิมพห์รือวารสาร ใหผู้พ้ิการสูงอายฟัุงเป็นประจ าดว้ย 
10.2 กิจกรรมการออกก าลงักายยามเชา้ เพื่อส่งเสริมใหผู้พ้ิการมีสุขภาพท่ีดี 
10.3 กิจกรรมบ าบดัทุกวนัองัคาร เพื่อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
10.4 กิจกรรมทอผา้ ซาโอริ (SAORI) ซ่ึงการทอผา้แบบน้ีเป็นการทอผา้แบบญ่ีปุ่น 
10.5 กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี เพื่อส่งเสริมใหผู้พ้ิการสูงอายไุดมี้โอกาสเขา้สู่สังคม และ

เห็นส่ิงต่าง ๆ ในสังคม 
10.6 กิจกรรมประเพณีรดน ้าด าหวัผูสู้งอายปุระทุกปี 
10.7 กิจกรรมวนัฉลองคริสตสมภพประจ าทุกปี 
10.8 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการด ารงชีวิตโดยการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
11. ปรับปรุงโภชนาการเพื่อผูพ้ิการสูงอาย ุ โดยมุ่งเนน้ใหผู้พ้ิการสูงอายไูดรั้บอาหารท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัโภชนาการ โดยเฉพาะผูท่ี้มีปัญหาโรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูงและโรค
ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด ซ่ึงนอกจากการจดัอาหารหลกัประจ าวนัแลว้ ยงัจดัอาหารเสริมอีกประการดว้ย 

12. ส่งเสริมงานบริการดูแลสุขภาพของเจา้หนา้ท่ีพยาบาลใหส้ามารถบริการทางดา้น การแพทย์
และการพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งรัดด าเนินการจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และการพยาบาลใหเ้พียงพอต่อการบริการ เช่น ฟูกลมส าหรับผูพ้ิการอมัพาต ชุดช่วยหายใจส าหรับ
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ผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคหอบหืด เป็นตน้ รวมทั้งช่วยเหลือผูพ้ิการสูงอายเุป็นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล
และค่าอุปกรณ์ทางการแพทยทุ์กชนิด 

13. ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมให้ค  าปรึกษาและเยีย่มเยยีนเพื่อหนุนใหมี้ก าลงัใจ ในการด าเนินชีวิต
และดูแลสุขภาพซ่ึงในระยะเวลาท่ีผา่นมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ไดท้  าโครงการ
พฒันาคุณภาพชีวิตโดยไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากองคก์ารช่วยเหลือผูสู้งอายรุะหวา่งประเทศ, กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
ตามสมควร ท าใหก้ารด าเนินงานหลายประการประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะงานในดา้นการส่งเสริม
กิจกรรมและงานโภชนาการ ส าหรับผูพ้ิการสูงอายุ แต่ส าหรับงานปรับปรุงอาคารสถานท่ียงัไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนเท่าท่ีควรทั้งน้ีเน่ืองจากระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการไม่สามารถใหก้าร
สนบัสนุนได ้ จ าเป็นตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากองคก์รเอกชนหรือบุคคลทัว่ไป เพื่อขอรับการ
สนบัสนุนดา้นการเงินต่อไป 

ปัจจุบนัสถาบนัแมคเคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพ โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ไดใ้หก้ารดูแลผูพ้ิการ
สูงอายจุ  านวน 102 คน แบ่งเป็นผูพ้ิการชาย จ านวน 68 คน ผูพ้ิการหญิง จ านวน 34 คน ผูพ้ิการส่วนใหญ่
หลายคนเป็นโสดหลายคนแต่งงานอาศยัอยูด่ว้ยกนัภายในบา้นเรือนแพหลงัเล็ก ๆ ท่ีอบอุ่น ช่วยเหลือ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งมิตรสหาย บางคนอาศยัอยูค่นเดียวท่ีบา้นเรือนแพ บางคนอาศยัอยูร่่วมกนัแต่
ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์จดัให้อยูใ่นหอพกั มีผูช่้วย
พยาบาลและพี่เล้ียงใหก้ารดูแลตลอดเวลา ทั้งในดา้นการพยาบาล ดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีนอน อาหาร และ
กิจวตัรประจ าวนัส่วนใหญ่มีอายโุดยเฉล่ียมากกวา่ 60 ปี มีความพิการมือ เทา้และดวงตา บางคนมีความ
พิการซ ้ าซอ้น เช่น มีอาการอมัพฤกษอ์มัพาต และทุกคนมีแนวโนม้จะมีปัญหาสุขภาพตามวยัท่ีมีอายุ
สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการสูงอาย ุจะช่วยผลกัดนัใหผู้พ้ิการสูงอายมีุชีวติความ
เป็นอยูอ่ยา่งมีความสุขอนัหมายถึงผูพ้ิการสูงอายนุั้นจะตอ้งมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจทั้งมีชีวติอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีคุณค่าและสามารเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่วติกกงัวลกบัความรู้สึก และทศันคติ
ของสังคม 

บา้นบูรพานิเวศน์เป็นพนัธกิจหน่ึงของสถาบนัแมคเคนฯ ซ่ึงมิใช่เพียงท่ีพกัพิงส าหรับผูพ้ิการ
สูงอายอุนัเน่ืองมาจากเคยป่วยเป็นโรคเร้ือนท่ีกลบัไปอยูก่บัครอบครัวไม่ไดเ้ท่านั้น แต่บา้นบูรพานิเวศน์
มีความหมายมากกวา่เพราะเป็นบา้นพกัท่ีมีความรักจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทุกเชา้ผูพ้ิการสูงอายจุะ
ร่วมกนันมสัการพระเจา้ เป็นบา้นแห่งความหวงัของผูส้ิ้นหวงั เป็นบา้นแห่งความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งผูพ้ิการสูงอายแุละผูค้นในสังคม เป็นบา้นพกัท่ีมิใช่เป็นเพียงบา้นพกัคนชรา แต่เป็นบา้นพกั
ท่ีมีชีวติ มีกิจกรรมท่ีผูสู้งอายชุ่วยกนัท าใหก้ารช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัยามทุกขห์รือมีปัญหา ร่วมกนัท า
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กิจกรรมพฒันาชีวิตอยา่งมีความสุข บางคนอาจจะดูแลไมด้อกไมป้ระดบับางคนอาจจะท าหตัถกรรม 
เช่น ถกัโคเชท ์ท าการ์ด ส.ค.ส. ทอผา้ บางคนช่วยกนัท าความสะอาดอาคารสถานท่ี บางคนปลูกผกัปลูก
พืชสวนครัว หลายคนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั หลายคนดูแลท าความสะอาดท่ีพกัของตน นัน่เท่ากบัเป็น
บา้นพกัท่ีเปิดโอกาสใหก้บัผูพ้ิการสูงอายไุดเ้ร่ิมตน้ชีวิตและด าเนินชีวติในบั้นปลายอยา่งมีความสุขทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีความมุ่งหวงัอยา่งมาก ในอนัท่ีจะพฒันา
คุณภาพชีวติผูพ้ิการสูงอายบุา้นบูรพานิเวศน์ให้เจริญข้ึนต่อไปในอนาคต ดงันั้นเรายงัคงตอ้งการ
สนบัสนุนดา้นก าลงักายก าลงัใจ และก าลงัทรัพยจ์ากสังคม ขอทุกคนไดร้ะลึกถึงผูพ้ิการสูงอาย ุ บา้น
บูรพานิเวศน์ในค าอธิษฐานและหากยนิดีท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือโปรดติดต่อ 

ผูอ้  านวยการสถาบนัแมคเคนฯ เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพ 
ตู ้ปณ.53 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์(053) 817170-1, 277049 
โทรสาร (053) 282495 
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