ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑
และได้เข้าท�ำงานเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านที่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จนถึงปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๒ ได้ยา้ ยไปปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง
นายแพทย์โท โรงพยาบาลสกลนคร กรมการแพทย์ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๔
ปฏิบัติงานร่วมกับกองอ�ำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(กรป.กลาง) ที่ต�ำบลนาคู อ�ำเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ท�ำงานได้
๒ เดือนเศษ ก็ได้ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลย
จังหวัดเลย ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๕ ก่อนย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ และได้ปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลน่าน จนกระทั่งลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๓๗ (เนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖) ในต�ำแหน่งนายแพทย์ ๙ (ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลน่าน
รวมระยะเวลารับราชการ ๓๔ ปี ๗ เดือน
๙

ตลอดระยะเวลารั บ ราชการ นายแพทย์ บุ ญ ยงค์ วงศ์ รั ก มิ ต ร
ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์วา่ เป็นผูม้ คี วามสามารถ
และมีความเชีย่ วชาญในด้านเวชปฏิบตั ิ เอาใจใส่ดแู ลรักษาประชาชนผูป้ ว่ ย
ทางเวชกรรมทั่วไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเวลา และ
ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน นอกจากนี้ ยังเป็นแพทย์ชำ� นาญทางศัลยกรรม
ที่มีฝีมือ ท�ำการผ่าตัดรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บสาหัสจากการปะทะสู้รบ
อย่างไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยหน่ายต่อหน้าที่ นายแพทย์บญ
ุ ยงค์ วงศ์รกั มิตร เป็นแพทย์
ที่ ยื น หยั ด ทุ ่ ม เท และเสี ย สละอย่ า งยิ่ ง ในการช่ ว ยเหลื อ พลเรื อ น
ทหาร ต�ำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐
ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นเวลากว่า ๑๖ ปี จนได้รับการกล่าวขวัญ
ในหมู่ทหารต�ำรวจว่าเป็น “ผู้พิทักษ์ยุทธภูมิ” และได้รับการยกย่อง
ในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็น “พ่อพระของคนยากไร้”
จากประสบการณ์การดูแลประชาชนจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคคอตีบ ไอกรน
และบาดทะยั ก ซึ่ ง มี วั ค ซี น ป้ อ งกั น แต่ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพซึ่ ง มี อ ยู ่
ยังไม่ครอบคลุม ต้องมีการเจาะคอเพื่อรักษาเด็กโรคคอตีบอยู่เสมอ
ด้วยเหตุดงั กล่าว นายแพทย์บญ
ุ ยงค์ วงศ์รกั มิตร มีนโยบายเพือ่ แก้ปญ
ั หา
โดยส่ ง พยาบาลห้ อ งผ่ า ตั ด เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๗ และจัดตัง้ ฝ่ายเวชกรรมสังคมขึน้
เป็นแห่งที่สองของประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

๑๐

ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสุภาพ ป้องกันโรค ขยายผลการให้ภมู คิ มุ้ กันโรค
ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผลให้โรคคอตีบ ไอกรน และ
บาดทะยักลดลง และจังหวัดน่านได้รับโล่การให้วัคซีนครอบคลุมสูงสุด
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๖ และด�ำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นจังหวัดแรก
ที่ผ่านเกณฑ์ต�ำบลสุขภาพดี คือ เก้าชุมชนแรกในเขตเทศบาลเมืองน่าน
เป็นแบบอย่างที่เวชกรรมสังคมทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน
อนึ่ง การดูแลองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงพยาบาลน่าน
ได้เป็นพีเ่ ลีย้ งอย่างต่อเนือ่ ง จัดให้มกี ารฟืน้ ฟูความรูอ้ าสาสมัคร ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลน่าน ทุกวันจันทร์สปั ดาห์ทสี่ ามของเดือน ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช
๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบนั และนายแพทย์บญ
ุ ยงค์ วงศ์รกั มิตร ให้ความส�ำคัญ
กับองค์กรผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน สถานทีต่ งั้ ศูนย์ประสานงาน ยานพาหนะ
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ อ งค์ ก รผู ้ สู ง อายุ จั ง หวั ด น่ า น
เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งแห่งหนึ่งของประเทศ
ด้วยส�ำนึกของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์บุญยงค์
วงศ์ รั ก มิ ต ร ได้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของงานเวชกรรมฟื ้ น ฟู เนื่ อ งจาก
มีผทู้ ตี่ อ้ งถูกตัดขาเป็นจ�ำนวนมาก เป็นการล�ำบากและสิน้ เปลืองหากจะต้อง
เดินทางไปรักษาที่กรุงเทพมหานคร นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมงานด้านนี้ และได้จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูสภาพ
ท�ำกายภาพบ�ำบัด ท�ำแขนขาเทียมให้แก่คนไข้ ตลอดจนงานอาชีวบ�ำบัด
ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเวลาต่อมา

๑๑

ในด้ า นวิ ช าการ นายแพทย์ บุ ญ ยงค์ วงศ์ รั ก มิ ต ร ได้ คิ ด ค้ น
และดัดแปลงเครื่องมือในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ให้สามารถใช้การได้
อย่างทันท่วงที เช่นครั้งเมื่อปฏิบัติงานร่วมกับ กรป.กลาง ที่ต�ำบลนาคู
อ�ำเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคอีสาน ได้ดัดแปลงอุปกรณ์
รักษาผูป้ ว่ ย โดยการน�ำเอาลวดมางอเป็น Loop เพือ่ ดึงนิว่ ทีอ่ ดุ ตันทีป่ ลาย
ท่อปัสสาวะในผู้ป่วยเด็กเป็น Urethral stone รวมทั้งการแคะเศษหิน
ที่ ก ระเด็ น เข้ า หู โ ดยใช้ ล วดที่ ทุ บ ปลายให้ แ บนเป็ น ไม้ แ คะหู จนฝรั่ ง
หน่วยจัสแมกทีเ่ ดินทางร่วมกันขนานนามให้วา่ “Doctor wire” นอกจากนี้
ได้พฒ
ั นาองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ทางศัลยกรรม พัฒนาวิธกี ารรักษาต่างๆ
เช่น การใช้ยางรัดแทนสายยางรัดเพื่อห้ามเลือด (Tourniquet) เหนือ
บาดแผลที่ขาส่วนปลายขาดเนื่องจากเหยียบกับระเบิด โดยวิธีการดูแล
บาดแผลในผูป้ ว่ ยทีถ่ กู กับระเบิดหรือจากกระสุนปืน และการดูแล Stump
ในผู้ป่วย รวมทั้งตะแกรงล้างแผลสดที่แขน ขา และศีรษะ โดยดัดแปลง
จากโต๊ะเมโย ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในห้องปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลทั่วไป
เป็นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ทหารอเมริกันยศพันโทและ
พันตรีจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีด ซึ่งมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน่าน
ประมาณ ๒ เดือน
ด้านการบริหาร นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นนักบริหาร
ที่ครองตน ครองคน ครองงาน ยึดหลักการบริหารงานที่เปี่ยมไปด้วย
ธรรมาภิบาล ใช้หลัก “เปิดโอกาส รับฟังคนอื่น และที่ส�ำคัญ คือ ไม่โลภ”
มาโดยตลอด มี ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ จนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละยอมรั บ นั บ ถื อ
ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
ทุกระดับ นับตัง้ แต่การจัดระบบงาน การบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจเจ้าหน้าที่

๑๒

ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด
ตลอดจนการให้ความสนับสนุนแก่ศนู ย์การแพทย์และอนามัยต่างๆ ถือได้วา่
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักบริหารในวงการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้เสียสละ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพและ
หน้าทีก่ ารงาน สามารถพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงพยาบาลน่าน
ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุขเสมอมา
ครั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มโรงพยาบาลน่าน ได้พระราชทาน
อุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของพร้อมเงินจ�ำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ส�ำหรับ
สร้างตึกผู้ป่วยพิทักษ์ไทย ทรงรับสั่งกับนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
ซึง่ ขณะนัน้ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลน่าน ความตอนหนึง่ ว่า
“เงินนีใ้ ห้เธอ น�ำไปท�ำการก่อสร้างเอง โดยไม่ตอ้ งผ่านทางราชการ ฉันไว้ใจเธอ”
สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว
ก็ยังคงอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นผู้น�ำท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการรวมตัว
ของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในการพัฒนาจังหวัดน่านให้เจริญก้าวหน้า
และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้เข้าไป
เป็นก�ำลังส�ำคัญใน “โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริฯ”
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบจังหวัดแรกของ
ประเทศไทย เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ภายใต้หลักการคือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

๑๓

ด้วยความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของนายแพทย์บญ
ุ ยงค์
วงศ์รักมิตร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นแพทย์ผู้ท�ำคุณประโยชน์
นานัปการให้กบั วงการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่
ทุรกันดาร เป็นแพทย์ผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสังคม
อยู่ตลอดเวลาแม้จะเกษียณอายุแล้ว ได้รับการยกย่องว่า เป็นแพทย์
ที่ ทุ ่ ม เทกั บ งานบริ ก ารดู แ ลคนไข้ การพั ฒ นางานสาธารณสุ ข และ
การส่งเสริมการป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษา เป็น ผู้บริหาร
ที่ เ ปี ่ ย มด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ ชาติ แ ละ
สถาบัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในวงการแพทย์และ
สาธารณสุขและผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ำมา
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง
เพือ่ เป็นเกียรติประวัตแิ ละแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
ได้รับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

๑๔

