
 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง เกิดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�าเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญาการพยาบาลและอนามัย และประกาศนียบัตรการ

ผดุงครรภ์ โรงพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗  ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาสุขภาพจติและการพยาบาลจติเวชชัน้สงู จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ระดับปริญญาโท ด้าน Adult Psychiatry จาก 

Boston University สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และระดับ

ปริญญาเอกด้าน Health and Education จาก Boston University 

สหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง เริ่มท�างานเป็นพยาบาล

ประจ�าการ ณ แผนกผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลศิริราช ในปีพุทธศักราช 

๒๕๐๘ ปฏิบัติงานได้ราวปีเศษ ก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี และกลับมารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ ณ โรงเรียน

๙

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ค�าประกาศเกียรติคุณ



พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช ก่อนได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ และได้กลับมาปฏิบัติราชการ

ในต�าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี

พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีในทันทีที่กลับมา

ปฏบิตังิาน รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นผูม้คีวามมุง่มัน่ในการ

ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และงานของ

องค์กรวชิาชพี รวมทัง้งานด้านการต่างประเทศ  เป็นผลให้เกิดการพัฒนา

ทางวิชาการเป็นอย่างมากในคณะพยาบาลศาสตร์ในขณะนั้น และต่อมา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และด�ารงต�าแหน่งคณบดีติดต่อกันถึง ๓ วาระ  

เป็นเวลา ๑๒ ปี จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง  เป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญั

ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอ�านวยการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

เป็นระยะเวลา ๖ วาระ ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถึง ๓ วาระ และด้วยความรู้ความสามารถ 

จึงเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรกที่ได้ 

รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาการพยาบาล และด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 

๒ วาระตดิต่อกนั และปัจจุบนั ยงัคงด�ารงต�าแหน่งนายกสภาการพยาบาล

อีกด้วย

 ในด้านวชิาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นผู้รเิริม่

โครงการส�าคัญหลายโครงการที่พัฒนาวิชาการพยาบาลทั้งประเทศ 

อย่างก้าวกระโดด อาทิ การริเริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

๑๐



สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ท�าการศึกษา

ความต้องการก�าลงัคน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทัง้ระบบข้ึนเป็นครัง้แรก 

และได้จัดท�าโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมเพื่อการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนพยาบาล และโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาพยาบาลทั้งระบบ และเป็นผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

รวมทั้ง การพัฒนายกวิทยฐานะวิทยาลัยพยาบาลในพ้ืนที่เป็นคณะ

พยาบาลศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ นอกจากน้ันแล้ว 

ยังได้เป็นผู ้ ริเร่ิมโครงการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการดูแลกลางวัน  

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒  

เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งการศึกษา การวิจัย และบริการสังคม 

โครงการเจริญก้าวหน้าได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน

 ในด้านการท�าประโยชน์ให้กบัสังคมด้านอืน่ๆ นัน้ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทศันา  บญุทอง เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัอย่างกว้างขวางในระดบันานาชาติ 

อาทิ ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิก ๑๓๐ ประเทศของสภาการพยาบาล

ระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึง่มีส�านกังานใหญ่ 

ณ นครเจนวีา ให้เป็นกรรมการอ�านวยการ (Board of Director) ได้รบัเชิญจาก

สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

เฝ้าติดตามการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดงุครรภ์ และได้รบัแต่งตัง้จากองค์การอนามยัโลกในฐานะผูแ้ทน

ผู้น�าวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นกรรมการใน WHO 

Global Advisory Group on Nursing and Midwifery  ซึ่งในการปฏิบัติ

๑๑



ภารกจินีเ้ป็นเวลากว่า ๕ ปี รองศาสตราจารย์ ดร. ทศันา  บญุทอง ได้รบัเชญิ

จากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ท�าหน้าท่ี 

ที่ปรึกษาการพัฒนาด้านสุขภาพและการพยาบาล ได้เคยปฏิบัติหน้าที่นี้ 

ณ ประเทศเนปาล เมียนมาร์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย   

ซึ่ง ณ ประเทศอินเดียนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง  

ได้รับเชิญให้เป็นผู ้จัดท�าโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

สาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร ์ ข้ึน เป ็นค ร้ั งแรกในประเทศอิน เ ดีย   

โครงการดังกล่าว ประสบความส�าเร็จ มีความก้าวหน้า และด�าเนินการ

มาจนถึงปัจจุบัน

 ในด้านการเมือง รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง  

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรก ที่ได้รับ

โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี

พุทธศักราช ๒๕๓๔ และสมาชิกวุฒิสภา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ 

และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก

วฒุสิภา ประเภทสรรหา ภาควชิาชพี ชดุที ่๑ (พทุธศักราช ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)  

และได้รบัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานวฒุสิภา คนทีส่อง นบัเป็นสตรี

คนแรกที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญนี้ ได้ปฏิบัติภารกิจของ

รัฐสภา และท�าหน้าที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญหลายคณะ รวมทั้ง  

ท�าหน้าที่หัวหน้าคณะผู ้แทนไทยไปประชุมองค์การรัฐสภาระดับ 

อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ หลายครั้ง และยังได้รับ

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็น รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

๑๒



 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นอกจากได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลของประเทศ 

แล้วยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา

วิชาการพยาบาล  การพัฒนาให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล  และ

มีส่วนผลักดันให้มีการใช้วิชาชีพการพยาบาลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ในมุมกว้าง ทั้งในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งในสภาการพยาบาล และในขณะที่

ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นสังคมในต�าแหน่งต่างๆ 

ได้อย่างดียิ่ง แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านการเมืองการปกครองเลยก็ตาม 

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 จากเกียรติประวติัและผลงานแห่งความส�าเรจ็ของ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทัศนา  บุญทอง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในการเป็นผู้น�าทางวิชาชีพ

การพยาบาล เป็นนกับรหิารทีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกล มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์  

เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อยังประโยชน์แก่มวลชนอย่างต่อเนื่อง  

และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�าไป

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ผลงานต่างๆ ที่ได้กระท�ามาล้วนเป็นประโยชน ์

ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ สมควรได้รบัการยกย่องเป็นเกียรตปิระวัตแิละ

เป็นแบบอย่างในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๕๙ ให้รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา  บุญทอง ได้รับพระราชทาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็น

เกียรติประวัติสืบไป

๑๓


