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90 ปี แห่งพนัธกจิการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ 

สถาบนัแมคเคนเพือ่การฟ้ืนฟูสภาพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

บทน า 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดก้ าหนดใหเ้ดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นวนัระลึกสถาบนัแมค
เคนเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพซ่ึงในปี ค.ศ.1998 น้ีมีความส าคญัยิง่เพราะเป็นปีท่ี 90 แห่งพนัธกิจการ
บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ ผูต้กทุกขไ์ดย้าก อนัเน่ืองจากป่วยเป็นโรคเร้ือน พิการอนัเน่ืองจากโรค
เร้ือน และจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

ถา้หากจะลองมองยอ้นหลงัไปในอดีต เม่ือประมาณ 100 ปี ท่ีผา่นมา ส่ิงท่ีตอ้งยอมรับกนัใน
ขณะนั้นคือระบบการคมนาคมท่ีเตม็ไปดว้ยความยากล าบากไม่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากซีกโลกหน่ึง
ไปยงัอีกซีกโลกหน่ึง จากกรุงเทพมหานครมายงัภาคเหนือของประเทศไทย แต่ดว้ยความเช่ือและศรัทธา
ในความรักขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ถึงแมจ้ะมีความล าบากยากเยน็แสนเขญ็ สักเพียงไร แต่นัน่ก็ไม่ไดเ้ป็น
อุปสรรคท่ี์ขดัขวางกางกั้น ต่อความปรารถนาอนัแรงกลา้ของชายชาวอเมริกนันาม นายแพทยเ์จมส์ 
ดบับลิว แมคเคน (1860-1949) ซ่ึงไดเ้ดินทางมายงัประเทศไทย และจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าพนัธกิจการ
บ าบดัรักษา เม่ือปี ค.ศ.1889 และไดเ้ร่ิมพนัธกิจการบ าบดัรักษาผูป่้วยโรคเร้ือน ณ เกาะกลางล าน ้าปิง ซ่ึง
ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางใต ้ ประมาณ 5 กิโลเมตร เม่ือปี ค.ศ.1908 โดยการสนบัสนุนของ
เจา้อิทวโรรส เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ สมยันั้นและสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ในสมยันั้น 

จากความเช่ือศรัทธาและความรักในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ความรู้ความสามารถความวิริยะอุตสาหะ
ของท่าน ท าใหพ้นัธกิจการบ าบดัรักษาผูป่้วยโรคเร้ือน ท่ีเตม็ไปดว้ยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา
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ด าเนินไปจนประสพความส าเร็จ โดยใหก้ารดูแลรักษาพยาบาล ใหท่ี้พกัอาศยั และช่วยเหลือดา้นเคร่ือง
อุปโภคบริโภค ซ่ึงเร่ิมตน้จากผูป่้วย 6 คน จนมีผูป่้วย 1,000 คน และเพิ่มจ านวนมากข้ึนในกาลต่อมา ใน
การช่วยเหลือไดป้ระกาศพระกิตติคุณความรักขององคพ์ระเยซูคริสต ์ จนมีผูเ้ช่ือและศรัทธาในองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้จ  านวนมากอนัเป็นการท าพนัธกิจ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งยิง่ต่อมวลมนุษยช์าติผูป่้วยโรค
เร้ือนดงักล่าวท่านยงั ไดด้ าเนินพนัธกิจท่ีทรงคุณค่าต่อมนุษยช์าติ จนกระทัง่สถาบนัแมคเคนฯ ไดรั้บ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัน้ี 

สถาบนัแมคเคนฯ เป็นศูนยฟ้ื์นฟูสภาพภาคขยายท่ีไดก้ารบ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยโรค
เร้ือน ผูพ้ิการแขน ขาและล าตวัอนัเน่ืองจากเช้ือโรคและอุบติัเหตุต่าง ๆ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาศกัยภาพ
ท่ีเหลืออยูข่องผูพ้ิการทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพ ใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟูสภาพจนสามารถ
กลบัไปด ารงชีพกบัครอบครัวในชุมชนไดอ้ยา่งปกติสุขตามอตัภาพ 

ปัจจุบนัสถาบนัแมคเคนฯ ไดจ้ดัรูปแบบการรักษาแบบใหม่แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย 4 แผนกเพื่อ
รองรับงานใหก้ระจายออกไปตามสภาพลกัษณะ และวชิาชีพ ท าใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็วและ
กา้วหนา้ในงานแต่ละส่วน 

สรุปการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1997 ถึงเดือนเมษายน ค.ศ.1998 สถาบนัแมคเคนฯ มีพนัธกิจการ
ด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. พนัธกิจดา้นการแพทย ์ นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 สถาบนัแมคแคนฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีอาคาร
ฟ้ืนฟูสภาพหลงัใหม่ ซ่ึงมีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมส าหรับใหบ้ริการ ตรวจ รักษาทางการแพทย ์
ร่วมกบังานพยาบาลกายภาพบ าบดั กิจการบ าบดักายและอุปกรณ์เทียม ถึงในปีน้ีมีผูป่้วยโรคเร้ือน ผู ้
พิการและผูป่้วยทัว่ไปมารับบริการ ดงัน้ี 

สถิติผูป่้วยผูพ้ิการท่ีมารับบริการท่ีสถาบนัแมคเคนฯ 
ก. ผูป่้วยโรคเร้ือน 
ผูป่้วยใน 292 ราย 
ผูป่้วยนอก 689 ราย 
ในการตรวจบ าบดัรักษาฝ่ายการแพทยพ์บผูป่้วยรายใหม่จ  านวน 37 ราย 
ข. ผูพ้ิการและผูป่้วยทัว่ไป 
ผูป่้วยใน  219 ราย 
ผูป่้วยนอก  1,136 ราย 
ค. การผา่ตดัแกไ้ขความพิการ 
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ผูป่้วยโรคเร้ือน   109 คร้ัง 
ผูพ้ิการ/ผูป่้วยทัว่ไป 57 คร้ัง 
ง.บริการดา้นกายภาพบ าบดั 
ผูป่้วยใน  440 ราย 
ผูป่้วยนอก  421 ราย 
จ. บริการดา้นกิจกรรมบ าบดั 
ผูป่้วยใน 343 ราย 
ผูป่้วยนอก 342 ราย 
2. พนัธกิจดา้นสังคมสงเคราะห์ สถาบนัแมคเคนฯ ไดด้ าเนินงานทั้งงานสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทยใ์นการใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วย ผูพ้ิการฐานะยากจนท่ีมารับการฟ้ืนฟูสภาพและการบริการท่ี
คลีนิคในสถาบนัฯ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนในชุมชนงานพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายบุา้นบูรพานิเวศน์ และงานฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมและอาชีพผูพ้ิการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ก. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์
- สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล 237 ราย เป็นจ านวน 448,408 บาท 
- สนบัสนุนการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพ 8 ราย 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทัว่ไป 2 คร้ัง 
- ใหค้  าปรึกษาทางสังคมและจิตใจ 36 ราย 
- สนบัสนุนการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั 5 รายและสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 
- เยีย่มบา้นผูป่้วยผูพ้ิการ 10 ราย 
ข. งานช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนเก่าในชุมชนจ านวน 37 ราย 
- ช่วยเหลือเป็นเงินเบ้ียเล้ียงยงัชีพจ านวน 147,535 บาท 
- สนบัสนุนการประกอบอาชีพ 2 ราย 
- สนบัสนุนการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั 2 ราย 
ค.งานพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการผูสู้งอายบุา้นบูรพานิเวศน์ซ่ึงมีผูท่ี้อยูใ่นความรับผดิชอบ 

จ านวน 110 ราย 
- ช่วยเป็นเงินเบ้ียเล้ียงยงัชีพจ านวน 303,600 บาท 
- ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาล 220,470 บาท (1 พ.ค.1997-ก.พ.1998) 
- ช่วยเป็นค่าอาหารและค่าพาหนะ 379,557 บาท (พ.ศ. 1997-ก.พ. 1998) 



 4 

นอกจากน้ีสถาบนัแมคเคนฯ ยงัไดด้ าเนินการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี เช่น การสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บา้น การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การทาสีอาคาร การต่อเติมหอ้งน ้าบา้นเรือนแพ และ
ยงัไดจ้ดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ เช่น การออกก าลงักาย การท ากิจกรรมบ าบดั การส่งเสริมความรู้
ทางเสียงตามสาย การทศันศึกษา การจดัพิธีรดน ้าด าหวั เป็นตน้ 

ง. งานฟ้ืนฟูสภาพผูพ้ิการทางสังคมและอาชีพ เป็นงานใหม่ท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับงานฟ้ืนฟูสภาพ
ทางการแพทย ์ ท่ีมุ่งเนน้การฝึกการใชชี้วติร่วมกนัของผูพ้ิการ ผูป่้วยท่ีมีโปรแกรมฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
และอาชีพ ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัเตรียมอาคารสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใหบ้ริการแก่
ผูป่้วย ผูพ้ิการท่ีจะมารับบริการ นอกจากน้ียงัไดด้ าเนินการพฒันางานฝึกอาชีพพร้อมกนัดว้ย 

พนัธกจิอืน่ ๆ ทีด่ าเนินการในปี ค.ศ.1997-1998 มดีงันี ้

1. กิจกรรมดา้นการเกษตร สถาบนัแมคเคนฯ ไดด้ าเนินการพฒันาและขยายงานหลายดา้น โดย
มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นสถาบนัแมคเคนฯ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อรายไดข้องสถาบนัแมคเคน
ฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เช่น การปรับปรุงระบบการเล้ียงปลาเพื่อจ าหน่ายใหก้บับุคลากรในสถาบนั
แมคเคนฯ การเปิดบ่อตกปลา การเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่เพื่อจ าหน่ายทัว่ไป การปลูกผกัปลอดสารเพื่อส่งเสริม
งานโภชนาการของสถาบนัแมคเคนฯ และสุขภาพของบุคลากรในสถาบนัแมคเคนฯ การพฒันาท่ีดินใน
เขตต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นส่วนไร่นาผสมผสาน การพฒันาชุมชนในดา้น
การส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามแนวทางอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นตน้ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาพนัธ
กิจการด าเนินงานการเกษตรเจริญกา้วหนา้ตามล าดบั และยงัส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูด่า้นสุขภาพ
อนามยัของบุคลากรในสถาบนัแมคเคนฯ และบุคคลในสังคมดว้ย 

2. กิจกรรมดา้นอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม สถาบนัแมคเคนฯ ยงัคงด าเนินงานหตัถกรรม 
ผลิตสินคา้เก่ียวกบัผา้ปักครอสติส โดยส่งเสริมใหผู้ป่้วยผูพ้ิการทั้งใน และนอกสถาบนัแมคเคนฯ มี
รายไดผ้ลิตเคร่ืองเขิน และสินคา้หตัถกรรมรูปแบบใหม่จากกระดาษสา นอกจากน้ียงัไดผ้ลิตจกัรยาน 
(Wheel Chair) ส าหรับผูพ้ิการจ าหน่ายดว้ย 

สถาบันแมคเคนฯ กบัวสัิยทศัน์ในการท าพนัธกจิในอนาคต 

จากประสบการณ์ในทศวรรษท่ีผา่นมา ช้ีใหเ้ห็นทั้งการพฒันาการของสถาบนัแมคเคนฯ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน ปี ค.ศ.1997-1998 ท่ีสถาบนัแมคเคนฯ มีนโยบาย เป้าหมายท่ีจะพฒันางาน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานดา้นการแพทยท่ี์มุ่งเนน้การบ าบดัรักษาในรูปแบบศูนยฟ้ื์นฟูสภาพท่ีใหบ้ริการ
ครบวงจรโดยมุ่งเนน้ใหผู้ป่้วยโรคเร้ือนผูพ้ิการอนัเน่ืองจากโรคเร้ือนผูพ้ิการแขนขา และล าตวัสาเหตุอ่ืน
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีเหลืออยูท่ ั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและอาชีพและสามารถกลบัไปด ารงชีวติ
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กบัครอบครัวในชุมชนไดอ้ยา่งปกติสุขตามอตัภาพ แทนการเก็บผูป่้วยผูพ้ิการดงักล่าวไวใ้นสถาบนัแมค
เคนฯ ตลอดไป 

งานทางสังคมสงเคราะห์ ท่ีขยายงานเพื่อรองรับงานการฟ้ืนฟูสภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุง
หมู่บา้นทกัษิณเพื่อรับบริการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจิตใจและอาชีพซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการฟ้ืนฟู
สภาพทางการแพทย ์ การปรับปรุงงานสงเคราะห์ผูพ้ิการสูงอาย ุ เป็นงานพฒันาคุณภาพชีวติผูพ้ิการ
สูงอาย ุ ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน แทนการรับความช่วยเหลือฝ่ายเดียวและจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีชีวติท่ีดีข้ึน และงานผูสู้งอายท่ีุรับใชพ้ระเจา้ในสภาคริสตจกัรต่อไป 

งานดา้นการเกษตร ท่ีพฒันางานไปสู่การผลิตเพื่อจ าหน่ายอยา่งมีระบบมากยิง่ข้ึนรวมทั้งงาน
ดา้นหตัถกรรมเช่นกนั โดยมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตเพื่อจ าหน่ายใหก้บับุคลากรในสถาบนั และทัว่ไปเพื่อเป็น
รายไดข้องสถาบนัแมคเคนฯ ส่วนหน่ึง 

ดงันั้นอนาคต สถาบนัแมคเคนฯ ยงัคงจะท าพนัธกิจเช่นเดิมแต่จะขยายงานเพื่อรองรับปัญหา
ของสังคม ส าหรับผูต้กทุกขไ์ดย้ากจากการป่วยเป็นโรคเร้ือน จากปัญหาความพิการกบัการเคล่ือนไหว
และปัญหาผูสู้งอาย ุโดยจะมุ่งเนน้พฒันางานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อประกาศพระกิตติคุณความ
รักของพระเยซูคริสต ์และถวายเกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพระพร ผูมี้ส่วนสนบัสนุนในการท าพนัธกิจดา้นบ าบดัรักษา และ
ฟ้ืนฟูสภาพของสถาบนัแมคเคนฯ ตลอดระยะเวลา 90 ปีท่ีผา่นมาใหป้ระสบความสุขความเจริญ ในส่ิง
อนัพึงประสงคทุ์กประการ จงบริบูรณ์ดว้ยพระคุณความรัก และสันติสุขท่ีมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
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