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ประวัต ิ

อาจารย ดร. จิริสุดา  สินธุศิริ 
 

1. ประวัติสวนตัว 

  ภาษาไทย     นางจิริสุดา  สินธุศิริ 

  ภาษาอังกฤษ    Mrs. Jirisuda  Sinthusiri 

  ตําแหนง  อาจารยประจาํ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม  

โทรศัพท  02-312-6300 ตอ 1227 

 ท่ีอยู  99/686 หมูบานชลลดา-สุวรรณภูมิ ซอย 15 ต.ศรีษะจรเขนอย 

    อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ     

 โทรศัพท  063-6252622, 081-7616265 

 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ. สถาบัน คุณวุฒิ 

2536-2539 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

2540-2545 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) 

2553-2557 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม) 

 

 

3. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. หนวยงาน ตําแหนงงาน 
2545 สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง, กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
ผูชวยวิจัย  

2545-2547 สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ 

2547-ปจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

อาจารยประจาํ 

 

 

 

 

 



 2 

4. ประสบการณการสอน 
สอนวิชานิเวศวิทยา วชิาการจดัการสิ่งแวดลอม วิชาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม วิชาการควบคุมแมลงและ

สัตวแทะ และวิชาการจัดการของเสียอันตราย 
 

5. ประสบการณการเปนวิทยากร 
ใหคําปรึกษาและวิทยากรบรรยายดานการจัดการแมลงพาหะนําโรคและสัตวแทะ  การสุขาภิบาล  

ใหแกหางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรมอาหารตางๆ  
วิทยากรบรรยายเรื่อง การสุขาภิบาล และการจัดการแมลงและสัตวพาหะนําโรค จัดโดย           

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่แวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มากกวา 10 ป  
วทิยากรบรรยายเรื่อง การจัดการแมลงและสัตวพาหะนําโรคแบบบูรณาการ  จัดโดย สถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม มากกวา 10 ป 
วิทยากรบรรยายเรื่อง ควบคุมและจัดการ สัตว-แมลงพาหะนําโรค จัดโดย กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ประมาณ 4 ป 
วิทยาบรรยายเร่ืองการจัดการกากของเสียอันตราย จัดโดยสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุข

ศาสตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

6. ผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2010. “Effect of herbal essential oils against Larvae, Pupae and 
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Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology. King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. 25-27 August 2010. 

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2012. “Toxicity of essential oils from damark rose; rosemary 
and geranium against House fly (Musca domestica L.)” p.185. In Joint International 
Tropical Medicine Meeting 2012 and The 7th Seminar on Food-and Water-Borne 
Parasitic Zoonoses (JITMM 2012 & FBPZ7). Bangkok, Thailand. 12-14 December 2012. 

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2013. “Pupicidal activity of herbal essential oils against 
house fly (Musca domestica L.)” p.146. In Joint International Tropical Medicine 
Meeting 2013. Bangkok, Thailand. 11-13 December 2013. 

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2013. “Efficacy of herbal essential oils as insecticides against 
the housefly, Musca domestica L.” The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health. 44(2): 188-196.  

J. Sinthusiri, M. Soonwera and P. Boonmeesupmak (2013). Green insecticide from herbal 
essential oils against house fly, Musca domestica L. (Muscidae: Diptera). Journal of 
Agricultural Technology. Vol. 9(6): 1453-1460. 

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2014. “Oviposition deterrent and ovicidal activities of seven 
herbal essential oils against female adults of house fly, Musca domestica L.” 
Parasitology Research. 113(8): 3015-3022. 
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Soonwera, M. and Sinthusiri, J. 2014. “Thai essential oils as botanical insecticide against 
house fly (Musca domestica L.)” p.26-28. In International Conference on 
Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS 2014). Bali, Indonesia. 6-7 
February 2014.  

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2014. “Evaluation of herbal essential oils as repellent against 
house fly, Musca domestica L.” p.655-663. In Tokyo International Conference on Life 
Science and Biological Engineering (ILSBE 2014). Tokyo, Japan. 17-19 December 2014. 

Sinthusiri, J. and Soonwera, M. 2015. “Larvicidal and pupicidal activity of herbal essential oils 
against house fly, Musca domestica L.” p.402-409. In The 4th International Congress 
on Natural Sciences and Engineering (ICNSE 2015). Kyoto, Japan. 7-9 May 2015. 

ณัฐภัทร อังศุนาค, อารียา สุกผอง, เสาวลักษณ พรมโคตร, ปรเมศวร บัววรรณ, จิริสุดา สินธุศิริ และ ธีรวิทย   
ปูผา. (2559) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดลูกน้ํายุงลายบาน Aedes 
aegypti (Culicidae: Diptera). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น” วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2559 

วัชรพงศ เทศไทยสง, อภิญญา มงคลเลิศมณี, อัญธิกา มุยหยา, กฤติยา พันนวน, จิริสุดา สินธุศิริ และ ณัฏฐวี 

ชั่งชัย.  (2560)  การปนเปอนของ Escherichia coli ในเนื้อหมูท่ีจําหนายในเขตตําบลบางโฉลง  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 5 "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรต.ิ  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560.  

เปรมฤดี พุฒซอน, จินหวรา สมจิตต, ศันศนีย นอยเอ่ียม, ณัฏฐวี ชั่งชัย และ จิริสุดา สินธุศิริ.  (2560)  

ประสิทธิภาพของแถบกาวสีในการดึงดูดแมลงวันบาน.  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ.  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560.  

ธีรวิทย ปูผา, จิริสุดา สินธุศิริ, ศุภณัฐ เจี๊ยบนา และ วรพจน กนกกันฑพงษ. (2561) ประสิทธิภาพการบําบัด

แอมโมเนียจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรดวยระบบน้ําโปรยกรองตามกระแสการไหลของอากาศในวัสดุตัวกลาง

แบบยึดติด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ

คร้ังที่ 6 "งานวชิาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต.ิ  วันที่ 22 มิถุนายน 2561.  

ศิรินทรทิพย พรยุทธศาสตร, นพพล หรั่งนางโหง, กัญญาพัชร บางทราย, โสรยา ณ ลําปาง, ธีรวิทย ปูผา, 
ณัฏฐวี ชั่งชัย และ จิริสุดา สินธุศิร.ิ (2561) ความเปนพิษของสารสกัดจากพืช 5 ชนิดท่ีมีผลตอยุงลาย

บานระยะตัวออน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใชสังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  วันที่ 22 

มิถุนายน 2561.  


