อาลัย....อาจารย์ รีนา ดี เวสตร้ า
อดีตอาจารย์ ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มคิ
อาจารย์รีนา ดีเวสตร้า เป็ นบุตรี ของนาย D.H. and Jennie Westra เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
1901 ที่ เมืองแวนด์ดอฟ รัฐวิสคอนซิ น บิด ามารดาของท่านย้ายมาจากประเทศเนเธอร์ แลนด์ มาตั้ง
รกรากอยูส่ หรัฐอเมริ กา อาจารย์สามารถพูดและอ่านภาษาฮอแลนด์ได้ ท่านมีพี่นอ้ งเป็ น ชาย 4 คน หญิง
4 คน
เมื่ออายุ 19 ปี ได้ออกจากครอบครัวไปทางานที่รัฐ Michigan เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่ชายให้
เรี ยนจบวิทยาลัย หลังจากนั้นท่านได้เก็บเงิ นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับตัวท่านเองในการเรี ยนจนสาเร็ จ
วิชาพยาบาลได้ R.N. จาก Butterworth Hosp School of Nursing และ B.S. จาก Columbia U. Teachers
college ปี 1936
หลังจากทางานในวิชาชีพพยาบาลได้ระยะหนึ่ ง ท่านก็ได้อาสาสมัครเป็ นทูตของพระคริ สต์ ได้
เริ่ มงานนอกสหรัฐอเมริ กาที่ประเทศจีนเป็ นแห่งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936-1951 ท่านสอนวิชาการพยาบาล
มีลูกศิษย์ที่เมืองจีนมากมาย
ปี 1952-1960 อาจารย์ไ ด้อ าสาสมัค รมาเป็ นผูบ้ ริ ห ารและผูส้ อนที่ โ รงเรี ย นนางพยาบาล
โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค ซึ่ งต่อมาเปลี่ ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนพยาบาลผดุ งครรภ์และอนามัยแมคคอร์ มิค
ปัจจุบนั คือ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ตลอดระยะเวลาที่ อาจารย์ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นโรงเรี ย น ท่ า นรั บ ผิดชอบงานด้า นวิช าการ และ
รักษาการตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฯ เมื่ออาจารย์ศรี วไิ ล สิ งหเนตร เดินทางไปต่างประเทศ
อาจารย์เป็ นผูท้ ี่ เห็ นคุ ณค่าของการศึ กษาเป็ นอย่างมาก ท่านจึงได้ให้ทุนสนับสนุ นนักเรี ยนที่
เรี ยนดีให้ได้รับทุนการศึกษาทุก ๆ ปี นับตั้งแต่ท่านเข้ามาอยูท่ ี่เมืองไทยจนกระทัง่ ปั จจุบนั และคงจะมีอยู่
ตลอดไป เพราะท่านได้ต้ งั กองทุนการศึกษาพยาบาลในนามของ D.J. Westra Fund ทุนนี้ อยูท่ ี่ United
Board สหรัฐอเมริ กาท่านได้ให้ทุนช่วยเหลือนักเรี ยนและนักศึกษาพยาบาลรวมถึงปั จจุบนั ประมาณ 50
ทุนนอกจากนี้ท่านยังให้ทุนสนับสนุนด้านพันธกิจอื่น ๆ ด้วย
อาจารย์เป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในระเบียบวินยั นอกจากจะดูแลด้านคุณภาพวิชาการแล้ว ท่านยังดูแล
ด้านการแต่งกายของนักเรี ยนพยาบาลด้วยท่านเป็ นผูอ้ อกแบบเครื่ องแบบฝึ กปฏิบตั ิงานบนตึกผูป้ ่ วยและ
เครื่ อ งแบบฝึ กปฏิ บ ัติ ง านนอกสถานที่ ใ ห้ นัก เรี ย นพยาบาล ความละเอี ย ดถี่ ถ้ว นของท่ า นในเรื่ อ ง
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เครื่ องแบบฝึ กปฏิบตั ิงานนั้นจะต้องสะอาด เรี ยบร้อย ชายกระโปรงของนักเรี ยนจะต้องมีความสู งเท่ากัน
ไม่วา่ นักเรี ยนแต่ละคนจะสู งหรื อเตี้ย ต่างกันเมื่อยืนหรื อเดิ นด้วยกันเป็ นกลุ่มชายกระโปรงจะอยู่ระดับ
เดียวกัน ผมของนักเรี ยนจะต้องตัดเพื่อให้ดูสวยงามเวลาต้องสวม Net หรื อตาข่ายคลุมผม นักเรี ยนคนใด
ไม่มีเงินไปตัดผมท่านก็จะออกเงินให้
ด้านการดูแลงานวิชาการไม่เพียงแต่จะดูแลในเวลากลางวันเท่านั้นท่านจะควบคุมดูแลนักเรี ยน
เข้าห้องสมุดในตอนหัวค่าจนถึงเวลา 3 ทุ่มทุกคืน เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ นักเรี ยนคนใดมีปัญหาจะเข้าพบ
ท่านได้ตลอดเวลา
ด้านส่ วนตัวของท่านนั้น เพราะท่านเป็ นโสด ท่านจึงมีอิสระในการทาสิ่ งที่ท่านชอบในหลาย ๆ
ด้าน ท่านเป็ นนักเขียน ท่านเขียนประวัติชีวิตตระกูล Westra ใช้เวลา 10 ปี ท่านเป็ นนักแต่งโคลงกลอน
เพื่อชื่ นชมฝี พระหัตถ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าท่านเป็ นแม่ศรี เรื อนด้วย ท่านสามารถเย็บปั กถักร้อย มีจกั ร
เย็บผ้าของตัวเอง ถักโครเชเป็ นตัวตุ๊กตา แม้จะอายุ 90 ปี ยังถักตุ๊กตารู ปสัตว์ต่าง ๆ ให้เหลนของท่าน
ท่านชอบทาครัว และทาสวนครัว ปลูกพืชผัก ผลไม้ เช่นกล้วย มะละกอ รับประทานเอง
ด้านความเชื่อและศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นคงไม่ตอ้ งพูดถึงว่าท่านเสี ยสละและทุ่มเทชี วิต
ของท่านกับงานของพระเจ้าตลอดชีวติ ท่านจะโมทนาสรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา ไม่
ว่ายามสุ ขหรื อยามมีความทุกข์ ท่านจะอธิ ษฐานเผือ่ ทุกคนอยูเ่ สมอ
เมื่อท่านเกษียณอายุงานจากโรงเรี ยนนางพยาบาลที่แมคคอร์ มิคแล้ว ท่านยังได้อุทิศเวลาของ
ท่านไปช่ วยงานที่โรงเรี ยนพยาบาลสภากาชาดไทยอยู่ระยะหนึ่ ง ท่านดี ใจมากเมื่อสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นี นาถพระราชทานเข็ ม กาชาดสรรเสริ ญ ให้ แ ก่ ท่ า น นอกจากนั้น ท่ า นยัง รั บ ต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการบ้านพัก Presbyteraia Guest House ที่ศาลาแดง ซอย 2 อยูห่ นึ่งวาระ
เมื่ อท่ า นจากเมื องไทยไปหลัง จากสิ้ นสุ ดภาระหน้า ที่ ท่ า นได้ก ลับ ไปอยู่ก ับ ญาติ พี่ น้องที่ รัฐ
วิสคอนซิ น เมื่ ออายุ 80 กว่าท่ านได้ยา้ ยไปอยู่บา้ นพักสาหรั บ ผูช้ ราที่ เคยเป็ นมิ ชชัน นารี มาก่ อนที่ รัฐ
ฟอริ ดา้ ต่อมาเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ตอ้ งย้ายไปอยูร่ ่ วมกันผูช้ ราอื่น ๆ ที่เขาจัดให้อยูเ่ ป็ นห้อง ๆ
อาจารย์รีนาเริ่ มป่ วยด้วยโรคตาตั้งแต่ปี 1986 ต้องผ่าตัดตาทั้ง 2 ข้าง และเริ่ มป่ วยด้วยโรคมะเร็ ง
ที่กระเพาะปั สสาวะ เมื่ออายุประมาณ 90 ปี ท่านเล่าว่าผูป้ ่ วยหญิงที่เป็ นมะเร็ งของกระเพาะปั สสวะจะพบ
น้อยมาในสหรัฐจะมี 1 คน ใน 1,000 คนที่เป็ นมะเร็ ง ท่านได้รับการผ่าตัดและรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ
ทุกอย่างตามที่แพทย์จะให้การรักษา
ในที่สุดเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 เวลา 10.00 น. ท่านอาจารย์รีนา ดี เวสตร้าได้จากญาติพี่นอ้ ง
และลูกศิษย์ของท่านไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสงบ
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เมื่ อวันพุ ธ ที่ 30 กรกฎาคม 1997 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุ ม E.C.Cort อาคารศรี สังวาลย์
บรรดาศิษย์เก่าและคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ มิค ได้จดั พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงท่าน
คุ ณความดี ของท่านที่ มีต่อลู กศิ ษย์ที่โรงเรี ยนพยาบาลฯ แมคคอร์ มิค จะตราตรึ งอยู่ในใจของ
พวกเราตลอดไป
อจ. นิภา ทศพะรินทร์
รวบรวม

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 567 กันยายน 1997, หน้า 39-40.
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