
               

              

 
             

 
                  
                        รูปจาก (1) 

 
          เภสัชกรหญิง  ศาสตราจารย์ฉวี  บุนนาคจบ
การศึกษาในเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปริญญา 4 ปี รุ่น
แรกของประเทศ เพื่อนร่วมรุ่นของท่านล้วนแต่มีชื่อเสียง
และสร้างคุโณปการอย่างใหญ่หลวงแก่วิชาชีพเภสัชกรรม 
อาทิเช่น  เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร. พ.ท.สามารถ อังศุ
สิงห์ (2) และศาสตราจารย์. มล. ประนต ชุมแสง (3) 
อาจารย์ฉวีเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการเรียนการสอนวิชาเภสัช
กรรมโรงพยาบาลและคลินิกในประเทศไทย และมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาเภสัชต ารับของประเทศไทย ท่านท า
หน้าที่อาจารย์อย่างยาวนานแม้ในวัยเกษียณ ท่านจึงมีลูก
ศิษย์มากมาย ด้วยบุคลิกที่คล่องแคล่ว ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี 
และเป็นกันเองกับทุกคน ท าให้ท่านเป็นที่เคารพรักของ
ศิษย์และเพื่อนร่วมงาน บทความนี้เรียบเรียงจากสัมภาษณ์
ท่านขณะที่ยังด ารงชีวิตในวันที่ 8 มิถุนายน 2537 โดย   
วินนา เหรียญสุวรรณ ยุพดี ศิริสินสุข  นิยดา เกียรติยิ่งอัง
ศุลี อิงอร มันทรานนท์ และวิทยา กุลสมบูรณ์ (4) ตลอดจน
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของชมรมสายสกุล บุนนาค (1) 
 อาจารย์ฉวี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2463 เป็นธิดาของ
นายทหาร คือ พลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) 
มารดาชื่อ ผูก (สกุลเดิม แสงทับทิม) ท่านมีพี่น้องอีก 5 คน 
ซึ่งเติบโตในกรมทหารที่จังหวัดลพบุรี ต่อมา ท่านเรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยโดยมีผล
การเรียนในระดับดีมาก ท่านเล่าถึงส่ิงที่ท าให้ท่านเลือก
เรียนเภสัชศาสตร์ว่า ขณะที่ท่านเป็นนักเรียนมัธยมปลาย 
บิดาของท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น
ผู้แทนราษฎรประเภท2 (เทียบเท่ากับวุฒิสมาชิกใน
ปัจจุบัน)  จึงต้องเดินทางจากลพบุรีมาประชุมสภาฯ ทุก
สัปดาห์ ทุกครั้งที่กลับจากเดินทาง บิดาท่านจะน าหนังสือ
มาฝาก หนึ่งในนั้นคือหนังสือของเภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับต้นไม้สมุนไพรและยา  

เนื้อหาในหนังสือนี้เองที่ท าให้ท่านสนใจที่จะเรียนในคณะ
เภสัชศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ. 2480 ท่านเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญา 
4 ปี รุ่นแรก เมื่อจบการศึกษา ท่านและเพื่อนร่วมรุ่นหลาย
คนท างานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ คณบดีในสมัยนั้น ให้ท่านทดลอง
ท างานในทุกภาควิชาเพื่อดูความชอบ ท่านอาจารย์ฉวี
เลือกปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 
2486 ท่านได้รับทุนไปศึกษาต่อ และเลือกเรียนด้านเภสัช
กรรมและเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเมรี่แลนด์ 
ตามค าแนะน าของ ศ.ชลอ โสฬสจินดา และ ศ.ติดต่อ 
บุนนาค  
 อาจารย์ฉวีก่อให้เกิดนวัตกรรมหลายอย่างใน
วงการเภสัชศาสตร์ของไทย ท่านเป็นผู้ผลักดันให้มีวิชา
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมคลินิกในหลักสูตร
เภสัชศาสตร์ชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต้องใช้ความ
พยายามอย่างยิ่งหลายปี จึงจะส าเร็จ ท่านได้สอนวิชา
เหล่าน้ีด้วยตนเองติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไป 
แนวคิดเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเภสัชกรรมคลินิก
ได้ถูกยอมรับและน าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ท่านยังเริ่ม
แนวคิดต้นแบบของการศึกษาต่อเนื่องโดยให้เภสัชกร
โรงพยาบาลกลับมาฟื้นฟูวิชาการที่คณะเภสัชศาสตร์ 
นอกจากนี้ท่านและอธิบดีกรมการแพทย์ในสมัยนั้นคือ ศ.
นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว มีความเห็นว่า ยาที่โรงพยาบาล
ผลิตขึ้นควรมีสูตรเหมือนกันทั้งประเทศ จนก่อให้เกิด 
hospital formulary ส าหรับใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 
ท่านยังมีส่วนร่วมจัดท าบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ท่านอาจารย์ฉวีเป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ติดต่อกันหลายสมัย ต่อมา ท่านย้ายมา
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ท างานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เพิ่งก่อตั้ง
เสร็จ  และด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม
ติดต่อกันนานถึง 19 ปี ต่อมาท่านเป็นรองคณบดีของคณะ
เภสัชศาสตร์ และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลจน
เกษียณอายุ หลังเกษียณอายุ ท่านท างานที่ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดีอีก 5 ปี โดยวางแผนงานและวาง
แปลนระบบการจ่ายยาให้มีประสิทธิภาพ โดยท าเป็นระบบ
หน่วยจ่ายยาย่อยส าหรับ เฉพาะกลุ่มโรคและยั งท า 
prepacking ด้วย ท่านยังร่วมงานกับกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์จัดท า Thai Pharmacopoeia ในหัวข้อ general 
information ในพ.ศ. 2518 ท่านได้รับรางวัลสาขาเฉพาะ
ทางสาขาความเป็นครูจากมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับ
ปริญญาเภ สัชศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิ ตติ มศั กดิ์ จ าก
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ.2525  
 ในพ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญท่านให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งก าลังจัดตั้งขึ้น 
ท่านด าเนินการตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร เตรียมสถานที่ 
บุคลากร ฯลฯ ตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย จน
สามารถก่อตั้งคณะและรับนักศึกษาได้ส าเร็จ 

ท่านอาจารย์ฉวีสมรสโดยไม่ต้องเปล่ียนนามสกุล 
เพราะได้สมรสกับญาติที่ใช้นามสกุลบุนนาคเหมือนกันคือ 
พันต ารวจเอกตรึก บุนนาค มีธิดา ๒ คน ได้แก่ อ้อพร 

(ภรรยา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานคนปัจจุบัน) และโฉมพิศ บุนนาค ท่านอาจารย์ฉวี
จากโลกนี้ไปในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2546 รวมอายุ 83 
ปี 
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