
[1] 
 

พนัธกจิการฝึกอบรม/หลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเที่ยว 

 

            เพ่ือให้แพทย์ผู้จบหลกัสูตรมีความรู้ความสามารถท่ีครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเส่ียง ให้

คาํปรึกษา ให้ความรู้ ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการป้องกนัและดูแลรักษาผู้เดนิทางและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว

ต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละบริบท รวมถึงการเฝ้าระวงั สอบสวนโรคท่ีเกดิจากการเดนิทางและ

ท่องเท่ียว และจัดการแก้ไขปัญหา/โรคและภัยสุขภาพต่างๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการเดนิทางและท่องเท่ียวได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  

นอกจากนีค้วามรู้และทักษะเฉพาะแขนงแล้ว แพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเท่ียวยงั

ต้องมีความสามารถด้านอ่ืนๆท่ีสําคญัได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือให้มีการพฒันาวชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ความสามารถด้านการวจัิยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ การทํางานเป็นทีม 

การปฏิบตัิงานแบบสหวชิาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการ

คุณภาพและความปลอดภยั ตลอดจนความรับผดิชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติท่ีดต่ีอผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และ

องค์กร มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภยั โดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  นโยบายการผลติแพทย์เวช

ศาสตร์การเดนิทางและท่องเท่ียวน้ันตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมท้ังมิติด้านอ่ืนๆทาง

สังคม ท้ังนีเ้พ่ือก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

 

ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

 

   แพทยท่ี์จบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและ

ท่องเท่ียว ตอ้งมีความสามารถทั้ง 6 ดา้นดงัน้ี 

1) การดูแล รักษา และป้องกนัโรคในนักเดินทางทุกกลุ่ม (Patient/Traveler Care) 

ก. ประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพของนกัเดินทางแต่ละบุคคลโดยเกบ็ขอ้มูลดา้นต่างๆท่ีจาํเป็นมา

วิเคราะห์ร่วมกบัความรู้ดา้นระบาดวิทยา และสามารถส่ือสารความเส่ียงได ้

ข. ใหค้าํปรึกษาก่อนการเดินทาง ใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการป้องกนัโรค 

ค. ใหค้าํปรึกษา วินิจฉยั และรักษาโรคหลงัการเดินทาง และโรคเขตร้อน รวมถึงสามารถส่งต่อ

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ง. ใหค้าํปรึกษานกัเดินทางทุกกลุ่ม (นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ นกัเรียน อาสาสมคัร ผูย้า้ยถ่ินฐาน) และ

ทุกจุดหมายปลายทาง โดยเขา้ใจความแตกต่างของความเส่ียงดา้นสุขภาพในนกัเดินทาง/

จุดหมายปลายทางท่ีต่างกนั 

 

ตอ้งผา่นการประเมิน EPA หลกัอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง ตามภาคผนวก 3, 4, 5 

  EPA 1: ทกัษะการใหค้าํปรึกษาก่อนการเดินทาง 

  EPA 2:  ทกัษะการดูแลนกัท่องเท่ียวหลงัการเดินทาง 

  EPA 3:  ทกัษะในการเฝ้าระวงัและสอบสวนโรคท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง 

 

2) ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนาํไปใช้ดแูล รักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

โรคในนักเดินทาง (Medical Knowledge and Skill) 

ก. นาํความรู้ ทกัษะ ไปใชใ้นการดูแล รักษา เฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

เดินทางและท่องเท่ียว 

ข. อธิบาย หลกัการ และการประยกุตด์า้นเวชศาสตร์ป้องกนัทัว่ไปและเวชศาสตร์ป้องกนั แขนง

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 

ค. อธิบาย หลกัการของระบาดวิทยาและการเฝ้าระวงัโรค ในนกัเดินทางและนกัท่องเท่ียว  

 

 3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and Improvement) 

ก. ดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตราฐานการ

วิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

ข. วิพากษบ์ทความและงานวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

 

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. ส่ือสารใหข้อ้มูลดา้นเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวแก่นกัเดินทาง ญาติ ประชาชน 

ชุมชน และสงัคม ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสงัคม

และชุมชน 

ข. นาํเสนอขอ้มูลนกัเดินทาง/ผูป่้วย/ประชาชน และชุมชน  และอภิปรายปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ค. ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหบุ้คลากรทางการแพทย ์ ประชาชน และชุมชน 
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ง. เผยแพร่ ส่ือสาร ขอ้มูล ความรู้ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวกบัเวชศาสตร์ป้องกนั เพื่อ

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ท่ีเก่ียวกบัการเดินทางและท่องเท่ียว ท่ีมีความน่าเช่ือถือ แก่

สาธารณชน ชุมชน สงัคม  

จ. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉ. เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกนั 

แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 

5) ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ประชาชนและชุมชน 

ข. มีจิตสาํนึกแห่งการป้องกนัโรค (Preventive Mind) 

ค. มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

ง. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (continuous 

professional development)   

จ. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ฉ. คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) 

ก. มีความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพ และการสาธารณสุข ของระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค

และนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. เขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง และ การเฝ้าระวงั ป้องกนัและ

ควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ เหมาะสม 

ค. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษา การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุม

ในผูป่้วย ประชาชน และชุมชน  

ง. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปล่ียน

การดูแลรักษา การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุม ในผูป่้วย ประชาชน และชุมชน ใหเ้ขา้กบั

บริบทของการ บริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

6 แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

    6.1  วธีิการให้การฝึกอบรม 

  1) สมรรถนะการดูแล รักษา และป้องกนัโรคในนักเดนิทางทุกกลุ่ม (Patient/Traveler Care) 

   ก. แพทย์ประจําบ้านช้ันปีท่ี 1 เรียนรู้ด้านต่างๆดงัต่อไปนี ้ในระดบัท่ีไม่ซับซ้อน ภายใต้ความ

ควบคุมของอาจารย์ ดงันี ้
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1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 1.2 วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันา 

1.1.1) มีทกัษะการให้คาํปรึกษาก่อน

ก า ร เ ดิ น ท า ง  (pre-travel 

counseling) 

1.2.1) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 เรียนรู้ทกัษะการใหค้าํปรึกษาในนกั

เดินทางและท่องเท่ียวท่ีไม่ซับซ้อน โดยเน้นทักษะการซัก

ประวติัและการประเมินนกัเดินทางและท่องเท่ียวอยา่งรอบดา้น 

(risk assessment) และให้คาํแนะนาํอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดย

จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture) และมีการ

สอนแบบกรณีสาธิตและการสังเกตการณ์ (Case demonstration 

and observation) โดยอาจารยแ์ละแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2,3 

และฝึกปฏิบติัในคลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง  

1.1.2) มีทักษะในการดูแลผูป่้วยท่ีมี

อาการเจ็บป่วยภายหลังจาก

ก า ร เ ดิ น ท า ง  (Post-travel 

evaluation)  

1.2.2) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 เรียนรู้ทกัษะการใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ี

มีการอาการเจ็บป่วยท่ีไม่ซบัซอ้นและพบไดบ่้อยในนกัเดินทาง 

โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture), การสอน

ขา้งเตียง (Bed-sided teaching) โดยอาจารยแ์ละแพทยป์ระจาํ

บ้านชั้ นปีท่ี 2, 3 และฝึกปฏิบัติการดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วย 

คลินิกท่ีมีผูป่้วยมีไขม้ารักษา คลินิกโรคเขตร้อนและคลินิกเวช

ศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง 

1.1.3) มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรค

ติดเช้ือ 

1.2.3) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 เรียนรู้ทกัษะการดูแลผูป่้วยโรคติด

เช้ือท่ีพบได้บ่อย สามารถส่งตรวจและแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการท่ีเฉพาะไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยจดัให้มีการเรียน

การสอนแบบ (Lecture), การสอนขา้งเตียง และฝึกปฏิบัติใน

หอผูป่้วย คลินิกท่ีมีผูป่้วยมีไขม้ารักษา คลินิกโรคเขตร้อน และ

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง โดยการดูแลและ

ควบคุมของแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2,3 และอาจารยแ์พทย ์ 

1.1.4) มีทกัษะในการใหค้าํแนะนาํ

และเลือกใชว้คัซีน 

1.2.4) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 เรียนรู้ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและ

เลือกใชว้คัซีน (ท่ีใชบ่้อย) อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในนกัเดินทาง

และบุคคลทัว่ไป โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนแบบเนน้

พฒันาการเรียนรู้ (active learning) โดยมีการมอบหมายงาน 

(assignment) และสมัมนาเชิงปฏิบติัการ (workshop) ภายใต้

การควบคุมดูแลโดยอาจารยแ์พทย ์และฝึกปฏิบติัในคลินิกเวช

ศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง  
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ข.แพทย์ประจําบ้านช้ันปีท่ี 2,3 เรียนรู้ด้านต่างๆดงัต่อไปนี ้ในระดบัท่ีซับซ้อนมากขึน้ ภายใต้ความควบคุมและให้

คาํแนะนําของอาจารย์ ดงันี ้

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 1.2 วธีิการให้การฝึกอบรม/กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันา 

1.1.1) มีทกัษะการให้คาํปรึกษาก่อน

ก า ร เ ดิ น ท า ง  (pre-travel 

counseling) 

1.2.1) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2,3 เรียนรู้ทกัษะการให้คาํปรึกษาใน

นักเดินทางและท่องเท่ียวท่ีซับซ้อนมากข้ึน นกัเดินทางเฉพาะ

กลุ่มและการเดินทางในสถานการณ์หรือพื้นท่ีเฉพาะ โดยเน้น

การบูรณาการความรู้ ทักษะการซักประวติัและการประเมิน

นกัท่องเท่ียวอยา่งรอบดา้น (risk assessment) และใหค้าํแนะนาํ

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รวมถึงสามารถเป็นท่ีปรึกษาของแพทย์

ประจาํบ้านชั้นปีท่ี 1 ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบ

บรรยาย แบบเนน้พฒันาการเรียนรู้ (Active learning) โดยมีการ

มอบ ห มายงาน  (assignment) และสัมมน าเชิงป ฏิบัติการ 

(workshop) การสอนแบบกรณีสาธิตและการสังเกตการณ์ 

(Case demonstration and observation) โดยอาจารยแ์พทย ์และ

ฝึกปฏิบติัในคลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง  

1.1.2) มีทักษะในการดูแลผูป่้วยท่ีมี

อาการเจ็บป่วยภายหลังจาก

ก า ร เ ดิ น ท า ง  (Post-travel 

evaluation)  

1.2.2) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2,3 เรียนรู้ทกัษะการใหก้ารดูแลผูป่้วย

ท่ีมีการอาการเจ็บป่วยท่ีซับซ้อนในนักเดินทางและท่องเท่ียว 

โดยจัดให้ มี  การสอน สาธิตและการสั งเกตการณ์  (Case 

demonstration and observation) สอนข้างเตียงและดูแลผูป่้วย

พร้อมกบัอาจารย ์(specialty round) และสามารถเป็นท่ีปรึกษา

ให้กบัแพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 1 โดยฝึกปฏิบติัการดูแลผูป่้วย

ในหอผูป่้วย คลินิกท่ีมีผูป่้วยไขม้ารักษา คลินิกโรคเขตร้อน

และคลินิกเวชศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง 

1.1.3) มีทกัษะในการดูแลผูป่้วยโรค

ติดเช้ือ 

1.1.4) มีทักษะในการให้คําแนะนํา

และเลือกใชว้คัซีน 

1.2.3) แพทยป์ระจาํบา้นชั้นปีท่ี 2,3 เรียนรู้ทกัษะการใหค้าํแนะนาํและ

เลือกใชว้คัซีนทุกชนิดอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในนกัเดินทางและ

บุคคลทัว่ไป และโดยจดัใหมี้การเรียนการสอนแบบเนน้

พฒันาการเรียนรู้ (active learning) โดยมีการมอบหมายงาน 

(assignment) และสมัมนาเชิงปฏิบติัการ (workshop) ภายใต้

การควบคุมดูแลโดยอาจารยแ์พทย ์และฝึกปฏิบติัในคลินิกเวช

ศาสตร์ท่องเท่ียวและการเดินทาง 
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2)  ความรู้  ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน 

(Medical Knowledge and Skills) 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 1 ศึกษาความรู้พื้นฐานดา้นเวชศาสตร์ป้องกนั และความรู้ท่ีสาํคญัเฉพาะ

แขนง  (Lecture กลางท่ีสมาคมฯจดัใหส้าํหรับแพทยป์ระจาํบา้นทุกแขนงเรียนพร้อมกนั) 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นปีท่ี 1,2,3 เรียนและปฏิบติังานในแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ เช่น outbreak investigation , topic 

review, interesting case, morbidity-mortality conference, journal club เป็นตน้  

 

3) การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ (Practice-based Learning and Improvement) 

ระหวา่งการฝึกอบรม 3 ปี แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะดงัต่อไปน้ี 

ก. เรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

ข. เรียนรู้การวิพากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทย ์

ค. ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และ คน้หาปัญหาวิจยั (research question) และสามารถนาํเสนอโครง

ร่างการวิจยั และผา่นการประเมินจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ง. ดาํเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข และเป็นไปตามมาตรฐานการวจิยัทางการแพทย์

และสาธารณสุข 

 

 

4)  ทักษะปฏสัิมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) แพทยป์ระจาํบา้น

ทุกชั้นปีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะดงัต่อไปน้ี 

ก. ฝึกส่ือสารใหข้อ้มูลดา้นเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวแก่นกัเดินทาง ญาติ ประชาชน 

ชุมชน และสงัคม ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสงัคม

และชุมชน 

ข. ฝึกการนาํเสนอขอ้มูลนกัเดินทาง/ผูป่้วย/ประชาชน และชุมชน  และอภิปรายปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ค. ฝึกถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหบุ้คลากรทางการแพทย ์ ประชาชน และชุมชน 
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ง. เรียนรู้การเผยแพร่ ส่ือสาร ขอ้มูล ความรู้ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีเก่ียวกบัเวชศาสตร์

ป้องกนั เพื่อการป้องกนัควบคุมโรค ท่ีมีความน่าเช่ือถือ แก่สาธารณชน ชุมชน สงัคม  

จ. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  ทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉ. ฝึกการเป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคลากรอ่ืน โดยเฉพาะทางเวชศาสตร์

ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 

 

5  ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปีตอ้ง 

ก. เรียนรู้การมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อนกัเดินทาง ผูป่้วย ญาติ เพื่อนร่วมวิชาชีพ 

ประชาชนและชุมชน จากอาจารยแ์ละแพทยรุ่์นพี ่

ข. เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างของวฒันธรรมในนกัเดินทางแต่ละชาติ และเขา้ใจความ

แตกต่างในความเช่ือ ความคิด ของนกัเดินทางแต่ละคน 

ค. พฒันาจิตสาํนึกแห่งการป้องกนัโรค (Preventive Mind) 

ง. ฝึกทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (Non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  

จ. พฒันาตนเองใหมี้ความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(Continuous professional development)   

 

6)  การปฏิบตังิานให้เข้ากบัระบบ (System-based Practice) แพทยป์ระจาํบา้นทุกชั้นปี 

ก. เรียนรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพ และการสาธารณสุข ของระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาคและ

นานาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข. ฝึกส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษา และป้องกนัผูป่้วย ประชาชน และชุมชน  

ค. เรียนรู้การใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาและป้องกนัผูป่้วย ประชาชน และชุมชน ใหเ้ขา้กบับริบทของการ 

บริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 


