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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “จิตวิทยาคลินิก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง กํ า หนดเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์
ทางจิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก
๔.๑ แบบทดสอบพัฒนาการ/ความบกพร่องทางการเรียน
(๑) แบบประเมินไวน์แลนด์ (Vineland Adaptive Behavior Scales)
(๒) แบบคัดกรองเดนเวอร์ (Denver Developmental Screening Test)
(๓) แบบประเมินเบเลย์ (Bayley Scales of Infant and Toddler
Development)
(๔) แบบทดสอบวายเรนจ์ (Wide Range Achievement Test: WRAT)
(๕) แบบทดสอบวู๊ด ค็อ กจอห์น สัน (Woodcock-Johnson Test of
Achievement)
๔.๒ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา
(๑) แบบทดสอบสแตนฟอร์ด - บิเนต์ (Stanford-Binet Intelligence Scales)
(๒) แบบทดสอบเว็กสเลอร์ (Wechsler Intelligence Scales)
(๓) แบบทดสอบวู๊ด ค็อ กจอห์น สัน (Woodcock-Johnson Test of
Cognitive Abilities)
(๔) แบบทดสอบเคเอบีซี (Kaufman Assessment Battery of Children: KABC)
(๕) แบบทดสอบโทนี (Test of Nonverbal Intelligence: TONI)
(๖) แบบทดสอบราเวนส์ (Raven’s Progressive Matrices Test)
(๗) คู่มือ ประเมิน ความสามารถทางเชาวน์ปัญ ญาเด็ก อายุ ๒ - ๑๕ ปี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔.๓ แบบทดสอบบุคลิกภาพ/พยาธิสภาพทางจิต
(๑) แบบสอบถามสิบหกพีเอฟ (Sixteen Personality Factor Questionnaires :
๑๖PF)
(๒) แบบสํารวจซีพีไอ (California Psychological Inventory: CPI)
(๓) แบบสํารวจเอ็มเอ็มพีไอ (Minnesota Multiphasic Personality
Inventories: MMPI)
(๔) แบบสํารวจเอสซีแอลเก้าสิบ (Symptom Checklist-๙๐: SCL๙๐)
(๕) แบบทดสอบรอส์ชาค (Rorschach Inkblot Test )
(๖) แบบทดสอบทีเอที (Thematic Apperception Test: TAT)
(๗) แบบทดสอบซีเอที (Children’s Apperception Test: CAT)
(๘) แบบทดสอบดีเอพี (Draw - A - Person Test: D-A-P)
(๙) แบบทดสอบเอชทีพี (House - Tree - Person Test: H-T-P)
(๑๐) แบบทดสอบการเติ ม ประโยคให้ ส มบู ร ณ์ เอสซี ที (Sentence
Completion Tests: SCT)
(๑๑) แบบทดสอบการเล่าเรื่องให้สมบูรณ์ เอสซีที (Story Completion
Test: SCT)
๔.๔ แบบทดสอบประสาทจิตวิทยา
(๑) ชุดแบบทดสอบฮัลสเตดไรแทน (Halstead-Reitan Neuropsychological
Test Battery)
(๒) แบบทดสอบเบนเดอร์ วิ ช วลมอเตอร์ เ กสตั ล ต์ (Bender Visual
Motor Gestalt Test)
(๓) แบบทดสอบเบนตันวิชวลรีเทนชั่น (Benton Visual Retention Test)
(๔) แบบทดสอบเว็กสเลอร์ (Wechsler Memory Scale)
(๕) แบบทดสอบวิสคอนซิน (Wisconsin Card Sorting Test)
(๖) แบบทดสอบเทรลเม็กกิ้ง (Trail Making Test)
(๗) แบบทดสอบสทรูป (Stroop Color Word Test)
(๘) แบบทดสอบบอสตัน (Boston Diagnostic Aphasia Examination)
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

