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คำนำ
ปั จจุบัน มี องค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กาหนดมาตรฐานด้ านจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาไว้ หลาย
องค์กร อาทิ กลุ่มประเทศสหรัฐอมริกาและแคนาดา กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย และประเทศอังกฤษ เป็ นต้ น ข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณของประเทศต่างๆ โดยรวมแล้ วมี
ความคล้ ายคลึง กัน และอาจมี ค วามแตกต่า งกัน บ้ างในบางประเด็น ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ การน าไปใช้ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับบริบทสังคมตลอดจนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ผู้แปลเลือกแปลและเรี ยบเรี ยงข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยาอเมริ กัน เนื่องจากผู้แปล
มองว่า ข้ อกาหนดดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลข้ อมูลด้ านการประพฤติ ปฏิบตั ิของนักจิตวิทยาแขนง
ต่างๆ ในช่ว งเวลายาวนานหลายปี มี พัฒ นาการปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ องกับ ยุค สมัย และครอบคลุม กับ
สถานการณ์ ต่า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม หลัก มาตรฐานจรรยาบรรณของสมาคมจิ ต วิท ยาอเมริ กัน ถูก
พัฒนาขึ ้นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1953 (The first code) โดยมีรายละเอียดรวมทัง้ สิ ้น 170 หน้ า มีการปรับปรุ ง
แก้ ไขมาหลายครัง้ จนถึงฉบับปั จจุบนั ปี ค.ศ.2010 อันกระฉับเนื ้อหาสาคัญเหลือเพียง 16 หน้ า นอกจากนี ้
หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิ บัติของสมาคมจิ ตวิทยาอเมริ กัน หรื อ APA's Ethical
Principles and Code of Conduct เป็ นมาตรฐานจรรยาบรรณที่ ถูกนาไปใช้ อ้างอิงและเป็ นต้ นแบบของ
หน่วยงานวิชาชีพด้ านจิตวิทยาทัว่ โลก ตลอดจนใช้ อ้างอิงในผลงานวิชาการของนักจิตวิทยาหลายสาขา
จากประสบการณ์ ในฐานะนักจิตวิทยาของผู้แปล นักจิตวิทยาชาวไทยมีความเข้ าใจที่หลากหลายต่อแนว
ทางการประพฤติปฏิบตั ิต่อสถานการณ์ ด้านจรรยาบรรณ อาจเนื่องจากสมาคมด้ านจิตวิทยาต่างๆ มิได้ มี
การก าหนดแนวทางประพฤติป ฏิ บัติกรณี จ รรยาบรรณอย่างชัด เจนนัก นอกจากนี ้ ระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้ วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ.
2549 ก็มิได้ มีรายละเอียดที่จาเป็ นเพื่อเป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
ผู้แปลมองว่า “หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิ บัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริ กัน ” หรื อ
“APA's Ethical Principles and Code of Conduct” มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนในประเด็นสาคัญต่างๆ ซึ่งผู้
แปลหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานแปลนี ้จะเป็ นประโยชน์หากนักจิตวิทยาชาวไทยทาการศึกษาและนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้การศึกษาหลักจรรยาบรรณฉบับแปลควบคูไ่ ปกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ จะ
ยิ่งทาให้ นกั จิตวิทยามีเข้ าใจในประเด็นต่างๆได้ ชดั เจนมากขึ ้น
(ส่องโสม พึง่ พงศ์)
15 สิงหาคม 2559
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ลำดับเนือ้ หำ
คำนำและกำรนำไปใช้
บทนำ
หลักทัว่ ไป 5 หมวด
หมวด A สิทธิประโยชน์แก่ผ้ รู ับบริ กำร และกำรหำ
ประโยชน์โดยมิชอบ
หมวด B ควำมรับผิดชอบ
หมวด C ควำมซื่อสัตย์
หมวด D ควำมยุติธรรม
หมวด E ควำมเคำรพในสิทธิและศักดิ์ศรี
หลักมำตรฐำนจรรยำบรรณ
1.กำรแก้ ไขจัดกำรกรณีพิพำทด้ ำนจรรยำบรรณ
1.01 กำรนำงำนหรื อผลงำนของนักจิตวิทยำไปใช้
ในทำงที่ผิด
1.02 ควำมขัดแย้ งระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฏหมำย
ข้ อบังคับ หรื ออำนำจกฏกำรปกครองอื่น
1.03 ควำมขัดแย้ งระหว่ำงหลักจรรยำบรรณ และควำม
ต้ องกำรของหน่วยงำน
1.04 กำรจัดกำรเบื ้องต้ นกับกำรกระทำที่ผิด
จรรยำบรรณ
1.05 กำรรำยงำนกำรทำผิดจรรยำบรรณ
1.06 กำรให้ ควำมร่วมมือกับกรรมกำรจรรยำบรรณ
1.07 กำรร้ องเรี ยนที่ไม่เหมำะสม
1.08 กำรแบ่งแยกหรื อกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม
ต่อผู้ร้องเรี ยนและผู้ถกู ร้ องเรี ยน
2.ควำมสำมำรถและควำมชำนำญ
2.01 ขอบเขตควำมสำมำรถ
2.02 กำรให้ บริ กำรกรณีฉกุ เฉิน
2.03 กำรรักษำควำมสำมำรถ
2.04 กำรยึดเหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์ และหลักกำร
ทำงวิชำชี พ
2.05 กำรมอบหมำยงำนให้ ผ้ อู ื่น
2.06 ปั ญหำและควำมขัดแย้ งส่วนตัว
3.ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคล
3.01 กำรเลือกปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
3.02 กำรคุกคำมทำงเพศ
3.03 กำรคุกคำมด้ ำนอื่น
3.04 กำรหลีกเลี่ยงอันตรำย
3.05 ควำมสัมพันธ์ทบั ซ้ อน
3.06 ควำมขัดแย้ งทำงควำมคิดหรื อควำมสนใจ
3.07 กำรร้ องขอบริ กำรจำกบุคคลที่สำม
3.08 ควำมสัมพันธ์ที่เอื ้อประโยชน์สว่ นตัว
3.09 กำรร่วมมือกับวิชำชีพอื่น
3.10 กำรแจ้ งข้ อมูลกำรบริ กำรและกำรยินยอมรับบริ กำร
3.11 บริ กำรทำงจิตวิทยำสำหรับหน่วยงำน หรือบริ กำร
ที่ให้ โดยผ่ำนหน่วยงำน
3.12 กำรบริ กำรขำดตอน (Interruption of
Psychological Services)
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4.ควำมลับและสิทธิส่วนบุคคล
4.01 กำรรักษำสิทธิสว่ นบุคคล
4.02 กำรพูดคุยถึงข้ อจำกัดของสิทธิสว่ นบุคคล
4.03 กำรบันทึกภำพหรื อเสียง
4.04 กำรลดควำมเสี่ยงกำรละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล
4.05 กำรเปิ ดเผยควำมลับ
4.06 กำรขอควำมคิดเห็น
4.07 กำรใช้ ข้อมูลอันเป็ นควำมลับในกำรเรี ยนกำรสอน
หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ
5.กำรโฆษณำและกำรให้ ข้อมูลแก่ สำธำรณะ
5.01 หลีกเลี่ยงกำรให้ ข้อมูลเท็จ กำรโกหก หรื อกำร
บิดเบือนข้ อมูล
5.02 กำรให้ ข้อมูลโดยผู้อื่น
5.03 คำอธิบำยถึงกำรฝึ กอบรมหรื อกำรเรี ยนกำรสอน
แบบ non-degree
5.04 กำรแสดงผลงำนผ่ำนสื่อ
5.05 กำรให้ กำรรับรองสนับสนุน
5.06 กำรร้ องขอเป็ นกำรส่วนตัว

8.05 กำรทำวิจยั ที่ปรำศจำก informed consent
8.06 กำรให้ สิ่งจูงใจในกำรเข้ ำร่วมวิจยั
8.07 กำรบิดเบือนข้ อมูลในกำรวิจยั
8.08 กำรสัมภำษณ์ซกั ถำม
8.09 กำรดูแลและกำรนำสัตว์หรื อมนุษย์มำใช้ ใน
งำนวิจยั
8.10 กำรรำยงำนผลกำรวิจยั
8.11 กำรนำผลงำนหรื อส่วนหนึ่งของผลงำนของผู้อื่น
มำเป็ นของตนเอง โดยไม่ได้ รับอนุญำต
8.12 Publication Credit
8.13 กำรทำซ ้ำของข้ อมูลหรื อสิ่งตีพิมพ์
8.14 กำรแบ่งข้ อมูลงำนวิจยั เพื่อกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้ อง
8.15 ผู้ตรวจทำนหรื อผู้วจิ ำรณ์งำนวิจยั

9.กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ
9.01 หลักพื ้นฐำนกำรทดสอบ
9.02 กำรทดสอบและกำรใช้ เแบบทดสอบ
9.03 กำรแจ้ งข้ อมูลกำรทดสอบและกำรยินยอมในกำร
ทดสอบ (Informed Consent in Assessments)
6.กำรเก็บรักษำข้ อมูลและค่ ำบริกำร
9.04 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลจำกกำรทดสอบ
6.01 กำรบันทึกข้ อมูลเชิงวิชำชีพและเชิงหลัก
9.05 กำรสร้ ำงแบบทดสอบ
วิทยำศำสตร์ และกำรดูแลรักษำบันทึก
9.06 กำรแปลผลที่ได้ จำกกำรทดสอบ
6.02 กำรเก็บรักษำ กำรเผยแพร่ และกำรทำลำยข้ อมูล 9.07 กำรทดสอบโดยผู้ที่ขำดคุณสมบัติ
หลักฐำนอันเป็ นควำมลับ
9.08 แบบทดสอบเก่ำ และผลกำรทดสอบเก่ำ
6.03 กำรระงับบันทึกที่ไม่ได้ มีกำรชำระค่ำบริ กำร
9.09 กำรบริ กำรคิดคะแนนและแปลผล
6.04 ค่ำบริ กำร และกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
9.10 กำรแจ้ งผลกำรทดสอบ
6.05 กำรต่อรองแลกเปลี่ยนกับผู้รับบริ กำรหรื อผู้ป่วย 9.11 กำรเก็บรักษำแบบทดสอบ
6.06 ควำมถูกต้ องของรำยงำนสำหรับกำรเบิกจ่ำย จำก
แหล่งทุน
10.กำรบำบัดรักษำ
6.07 กำรส่งต่อบริ กำร และค่ำบริ กำร
10.01 กำรแจ้ งข้ อมูลกำรบำบัดรักษำและกำรยินยอมรับ
7.กำรให้ กำรศึกษำและกำรฝึ กอบรม
7.01 กำรออกแบบวำงแผนโครงกำรศึกษำอบรม
7.02 คำอธิบำยโครงกำรศึกษำอบรม
7.03 ควำมถูกต้ องในกำรให้ ควำมรู้
7.04 กำรให้ นกั ศึกษำเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว
7.05 กำรบำบัดรำยบุคคลหรื อรำยกลุม่ ที่เป็ นวิชำบังคับ
7.06 กำรประเมินนักศึกษำหรื อผู้ที่อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแล
(Advisee)
7.07 ควำมสัมพันธ์ทำงชู้สำวกับนักศึกษำหรื อผู้ที่อยู่
ภำยใต้ กำรดูแล
8.งำนวิจัยและกำรตีพิมพ์ เผยแพร่
8.01 กำรได้ รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
8.02 กำรแจ้ งข้ อมูลกำรวิจยั และกำรยินยอมเข้ ำร่วมวิจยั
(Informed Consent for Research)
8.03 กำรยินยอมให้ บนั ทึกภำพหรื อเสียงขณะทำกำรวิจัย
8.04 ผู้ร่วมวิจยั ที่เป็ นผู้ป่วย นักเรี ยนนักศึกษำ หรื อ
ผู้ด้อยโอกำส

กำรรักษำ (Informed Consent to Therapy)
10.02 กำรบำบัดรักษำคู่สมรสหรื อครอบครัว
10.03 กำรบำบัดแบบกลุม่
10.04 กำรให้ กำรบำบัดแก่ผ้ ทู ี่รับกำรรักษำจำกผู้อื่น
10.05 ควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวกับผู้ป่วยหรื อผู้รับบริ กำร
ในปั จจุบนั
10.06 ควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวกับญำติหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
10.07 กำรบำบัดผู้ที่เคยมีควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวในอดีต
10.08 ควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวกับบุคคลที่เคยเป็ นผู้ป่วย
หรื อผู้รับบริ กำรในอดีต
10.09 กำรทำให้ กำรบำบัดขำดตอน
10.10 กำรยุติกำรบำบัดรักษำ
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไข “หลักจรรยำบรรณสำหรับ
นักจิตวิทยำและมำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบัติ
ฉบับปี 2002” ของสมำคมจิตวิทยำอเมริกัน ในปี
2010
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หลักจรรยาบรรณสาหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ ฉบับแก้ไข ค.ศ. 2010 (ฉบับภาษาไทยปรับปรุ งและเรี ยบเรี ยงใหม่ ค.ศ. 2016)

คำนำและกำรนำไปใช้ (Introduction and Application)
หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ขิ องสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั หรือ APA's
Ethical Principles and Code of Conduct ฉบับนี้ (ต่อไปในที่น้ีจะเรียกว่า หลักจรรยาบรรณ หรือ Ethics
Code) ประกอบด้วย คานา (Introduction) บทนา (Preamble) หลักทัวไป
่ 5 หมวด (General Principles
หมวด A – E) และหลักมาตรฐานจรรยาบรรณเฉพาะในแต่ละเรือ่ ง (Ethical Standards)
ในส่วนของคานาจะกล่าวถึงวัต ถุประสงค์ การเรียบเรียง การพิจารณาอย่างเป็ น ขัน้ ตอน
และขอบเขตของการนาหลักจรรยาบรรณ ไปใช้
บทนาและหลักทัวไป
่ 5 หมวด เป็ นเป้าหมายหลักสาคัญในการแนะแนวทางที่ถูกต้องมาก
ที่สุด สาหรับงานด้านจิตวิทยา แม้ว่าบทนาและหลักทัว่ ไป 5 หมวด จะไม่ได้เป็ นข้อบังคับ แต่ ก็เป็ น
แนวทางทีน่ กั จิตวิทยาควรพิจารณาในการรักษาจรรยาบรรณของตนเอง
หลัก จรรยาบรรณได้ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีค วบคุ ม ความประพฤติข องนั ก จิต วิท ยา หลัก
จรรยาบรรณส่วนใหญ่น้ีถูกเขียนขึ้นมาอย่างกว้างๆ ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กบั นักจิตวิทยาใน
บทบาทต่างๆ กันไป แต่ทว่าการนาไปประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กบั เนื้อหาสถานการณ์ หลักจรรยาบรรณที่
กาหนดขึน้ นี้ไม่ได้ครอบคลุมในทุกรายละเอียดในทุกเรือ่ ง ซึง่ การทีไ่ ม่ได้กล่าวถึงความประพฤติใดๆ เป็ น
การเฉพาะเจาะจงนัน้ ไม่ได้หมายความว่า ความประพฤตินนั ้ จาเป็นจะต้องถูกหรือผิดหลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้นาไปใช้ได้กับกิจกรรมต่างๆ ของนักจิตวิทยา ตามบทบาททาง
วิชาชีพ ทางการศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ โดยหลักจรรยาบรรณนี้ ครอบคลุม แต่ไม่ได้จากัด
อยู่แค่เพียงจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาโรงเรียน การวิจยั การเรียนการสอน
การฝึกอบรม การเป็ นทีป่ รึกษาในการปฏิบตั งิ าน การให้บริการต่อสาธารณะ การพัฒนานโยบาย การให้
ความช่ว ยเหลือ ทางสังคม การพัฒ นาแบบทดสอบ การควบคุ ม ดูแลการตรวจทางจิต วิทยา การให้
คาปรึกษาด้านการศึกษา การให้การปรึกษาในองค์กร งานด้านนิตจิ ติ เวช การออกแบบโปรแกรมหรือ
แบบทดสอบ และการใช้แบบทดสอบ ซึ่งหลักจรรยาบรรณสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านเหล่านี้ใน
หลายๆ บริบทที่แตกต่างกันไป เช่นปฏิบตั กิ บั บุคคลโดยตรง ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
และการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์อ่นื ๆ โดยจะมีการแยกส่วนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวออกจากการควบคุม
ความประพฤติของนักจิตวิทยา ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นขอบเขตของหลักจรรยาบรรณนี้
สมาชิก ของ APA รวมถึง สมาชิก สามัญ สมาชิก นัก ศึก ษาสมทบ ต้อ งปฏิบ ัติต ามหลัก
จรรยาบรรณดังกล่าวนี้ ตลอดจนข้อบังคับและกระบวนการในการควบคุมจัดการความไม่รหู้ รือการเข้าใจ
ผิดต่อ หลักจรรยาบรรณ ไม่ส ามารถนามาเป็ นข้ออ้างหรือ ข้อ แก้ต ัว ต่ อข้อ หาการกระทาที่มชิ อบด้ว ย
จรรยาบรรณได้
รายละเอีย ดขัน้ ตอนการยื่น ค าร้อ ง การสอบสวน และการจัด การข้อ ร้อ งเรีย นต่ อ ความ
ประพฤติท่ผี ดิ จรรยาบรรณ มีปรากฏอยู่ในระเบียบของกรรมการสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั สมาคมฯ อาจ
ดาเนินการลงโทษสมาชิกที่ประพฤติมชิ อบด้วยจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพ และ
อาจประกาศให้องค์กรหรือบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องได้ทราบถึงการดาเนินการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ การ
กระทาทีผ่ ดิ ต่อมาตรฐานจรรยาบรรณยังอาจนาไปสู่การกาหนดบทลงโทษต่อนักจิตวิทยาหรือนักศึกษา
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หลักจรรยาบรรณสาหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ ฉบับแก้ไข ค.ศ. 2010 (ฉบับภาษาไทยปรับปรุ งและเรี ยบเรี ยงใหม่ ค.ศ. 2016)

ไม่ว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็ นสมาชิกสมาคม APA หรือไม่กต็ าม ทัง้ นี้รวมถึงสถานะในสมาคมจิตวิทยาต่ างๆ
ของรัฐ กลุ่มวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ ตัวแทนสหพันธ์ หรือผูจ้ ่ายประกันสุขภาพต่างๆ นอกจากนี้
สมาคมฯ ยังสามารถดาเนินการต่อสมาชิกผูก้ ระทาผิดจรรยาบรรณ โดยการระงับหรือถอดถอนสมาชิก
ภาพ หรือการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีทก่ี ารลงโทษมีความรุนแรงเบากว่าการ
ถอดถอนนัน้ บทบัญ ญัติท่กี าหนด (The 2001 Rules and Procedures) ไม่รบั รองว่าผู้กระทาผิดจะได้
เข้ารับพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่กาหนดว่าข้อร้องเรียนจะเป็นทีย่ ตุ กิ ต็ ่อเมือ่ กระทาตามบันทึกทีส่ ่งมอบ
หลักจรรยาบรรณนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักจิตวิทยา และเป็ นมาตรฐาน
ความประพฤติทางวิชาชีพที่สมาคมจิตวิทยาอเมริกนั และหน่ วยงานอื่นๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
ตามประสงค์ หลักจรรยาบรรณนี้ไม่ได้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อเป็ นพืน้ ฐานแห่งความรับผิดทางแพ่งแต่อย่างใด
การทีน่ ักจิตวิทยาผูใ้ ดผู้หนึ่งจะประพฤติผดิ จรรยาบรรณหรือไม่นั ้น มิได้เป็ นตัวบ่งชี้ว่านักจิตวิทยาผู้นัน้
จะต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมายในชัน้ ศาล ทัง้ ยังมิได้ห มายความว่าข้อ กาหนดจะสามารถนามาบังคับ ใช้
หรือไม่ และจะเกิดผลใดๆ ตามมาในทางกฎหมายหรือไม่
ค าขยายปรากฏในหลัก บางข้อ ของหลัก จรรยาบรรณฉบับ นี้ (เช่ น “อย่ า งเหมาะสม”
“เหมาะสม”) จะถูกนามาใช้เมื่อคาเหล่านี้จะช่วย (1) เอื้อต่อการตัดสินใจทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา (2)
ขจัด ความอยุ ติ ธ รรมหรือ ความไม่ เ ท่ า เทีย มกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น หากไม่ ใ ช้ ค าขยาย (3) ท าให้ ห ลัก
จรรยาบรรณสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการดาเนินงานต่างๆ ของนักจิตวิทยาในวงกว้าง (4) ป้องกัน
ไม่ให้เป็นกฎเกณฑ์อนั เคร่งครัดทีอ่ าจล้าสมัยลงได้อย่างรวดเร็ว
คาว่า “เหมาะสม หรือสมเหตุสมผล (reasonable)” ที่ใช้ในหลักจรรยาบรรณนี้ จะหมายถึง
การพิจารณาอย่างเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อ งกับการกระทาหรือสถานการณ์ ใดๆ อันมี
ความรูข้ องนักจิตวิทยา หรือสิง่ ทีค่ วรจะรู้ ณ ขณะนัน้
ในกระบวนการตั ด สิน ความประพฤติ ท างวิช าชี พ นั ก จิต วิท ยาต้ อ งพิ จ ารณาหลัก
จรรยาบรรณ ร่วมกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกรรมการวิชาชีพ ในการนาหลักจรรยาบรรณมา
ประยุกต์ใช้ในงาน นักจิตวิทยาอาจพิจารณาคู่มอื หรือแนวทางปฏิบตั เิ ชิงวิชาชีพและเชิงเป็ นเหตุเป็ นผล
ทางวิท ยาศาสตร์ (professional and scientific process) และการน ามาใช้ อ ย่ า งมีส ติ ตลอดจนการ
ปรึกษากับผูอ้ ่นื ในวิชาชีพจิตวิทยา หากหลักจรรยาบรรณกาหนดมาตรฐานไว้สงู กว่าข้อกาหนดกฎหมาย
นักจิตวิทยาต้องรักษามาตรฐานตามหลักจรรยาบรรณ และหากความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณขัดแย้ง
กับข้อกาหนดกฎหมาย ให้นักจิตวิทยาทาให้เป็ นทีท่ ราบโดยทัวกั
่ นว่าตนจะยึดถือตามหลักจรรยาบรรณ
และหาวิธกี ารทีจ่ ะยุตขิ อ้ ขัดแย้งตามความรับผิดชอบในการรักษาไว้ซง่ึ หลักพืน้ ฐานแห่งสิทธิมนุษยชน
บทนำ (Preamble)
นักจิตวิทยาเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการสร้างและพัฒนาความรูใ้ นเชิงวิชาชีพและเชิงเป็ นเหตุ
เป็ นผลทางวิทยาศาสตร์ (scientific and professional knowledge) เกี่ยวกับ พฤติกรรมและการเข้าใจ
ของมนุ ษย์ทงั ้ ต่อตนเองและผู้อ่นื ตลอดจนการใช้ความรูเ้ หล่านัน้ ในการพัฒนาคุณภาพบุคคล องค์กร
และสังคม นักจิตวิทยาต้องเคารพและปกป้องพลเรือนและสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงความสาคัญของอิสระใน
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การเรียนรู้ การแสดงออกในงานวิจยั งานสอน และสิง่ ตีพมิ พ์ นักจิตวิทยามุง่ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ในการพัฒนา
ข้อวินิจฉัยที่มกี ารบอกกล่าว ตลอดจนเสนอทางเลือกในแนวทางการปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุ ษ ย์ ซึ่ง นั ก จิต วิท ยาอาจมีห ลากหลายบทบาทที่แ ตกต่ า งกัน ไป อาทิ นั ก วิจ ัย (researcher) นั ก
การศึก ษา (educator) ผู้ ว ินิ จ ฉั ย โรค (diagnostician) ผู้บ าบัด (therapist) ผู้ให้ ก ารดู แ ล (supervisor)
ผู้ให้การปรึกษา (consultant) ผู้บริหาร (administrator) ผู้จดั การเชิงสังคม (social interventionist) และ
พยานผูช้ านาญการพิเศษ (expert witness) โดยหลักจรรยาบรรณนี้ได้กาหนดหลักพืน้ ฐานและมาตรฐาน
ทีน่ กั จิตวิทยาสามารถนาไปใช้สรรสร้างงานทัง้ ในเชิงวิชาชีพและเชิงวิทยาศาสตร์
หลักจรรยาบรรณนี้มุ่งที่จะนาเสนอมาตรฐานเฉพาะเพื่อครอบคลุ มสถานการณ์ ส่ วนใหญ่ ท่ี
นักจิตวิทยาจะต้องเผชิญ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิสวัสดิภาพของผูท้ ร่ี บั บริการจากนักจิตวิทยา และ
เป็นการให้ความรูแ้ ก่สมาชิกฯ นักศึกษา และประชาชนทัวไป
่ ถึงมาตรฐานความประพฤติทางจรรยาบรรณ
การประพฤติต นตามมาตรฐานจรรยาบรรณนี้ นัก จิต วิท ยาต้ อ งมีก ารยินยอมและความ
พยายามในการประพฤติต นตามหลักจรรยาบรรณ อาทิ การสนับสนุ นนักศึกษา ผู้ท่อี ยู่ในความดูแล
รับ ผิ ด ชอบ (supervisee, advisees) ลู ก จ้ า ง และเพื่ อ นร่ ว มงาน ให้ ป ระพฤติ ต นตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณ ตลอดจนให้มกี ารปรึกษาหารือ กรณี ทีเ่ กิดปญั หาด้านจรรยาบรรณ
หลักทัวไป
่ (General Principles)
หลักทัวไปทั
่ ง้ 5 หมวดนี้เป็ นการแนะแนวทางการประพฤติตนอย่างถูกต้องสูงสุดตามหลัก
วิช าชีพ โดยหลัก ทัว่ ไปนี้ ต่ างจากหลัก มาตรฐานจรรยาบรรณ (Ethical Standards) ตรงที่ห ลัก ทัวไป
่
ไม่ได้อธิบายถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และไม่ได้กาหนดบทลงโทษไว้ การนาหลักทัวไปนี
่ ้ ไปใช้เพื่อการ
ดังกล่าวจะเป็นการบิดเบือนความหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักทัวไป
่
หมวด A. สิทธิประโยชน์แก่ผรู้ บั บริการ และการหาประโยชน์โดยมิชอบ
(Beneficence and Nonmaleficence)
นัก จิต วิท ยาต้อ งเอื้อ ประโยชน์แ ก่ผู ร้ บั บริก ารหรือ ผู ท้ ีป่ ฏิบ ตั งิ านด้ว ย และมีก ารดูแ ล
ป้องกันมิให้เกิดอันตราย นักจิตวิทยาต้องนามาเพื่อประโยชน์และสิทธิของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องด้วยในงาน ผูท้ ่ี
เกี่ย วข้อ ง และสวัส ดิภ าพของสัต ว์ท ดลองในงานวิจ ยั เมื่อ มีค วามขัด แย้ง เกิด ขึน้ ระหว่า งหน้า ทีท่ ่ี
รับผิดชอบหรือสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้อง นักจิตวิทยาพยายามทีจ่ ะแก้ไขความขัดแย้งในแนวทางทีเ่ หมาะสมในการ
หลีกเลีย่ งหรือลดอันตราย เนื่องจากความคิดเห็นหรือการกระทาทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาอาจส่งผล
กระทบต่อ ชีว ติ ของผูอ้ ่ืน นัก จิต วิท ยาต้อ งคอยระวัง ป้ อ งกัน ป จั จัยต่างๆ ทัง้ ด้านส่ว นตัว เศรษฐกิจ
สังคม องค์กร และการเมือง ทีอ่ าจนาไปสู่การใช้อทิ ธิพลดังกล่าวไปในทางทีผ่ ดิ และต้องตระหนักว่า
สุขภาพทัง้ ทางร่างกายและจิต ใจของตนเอง สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่วยเหลือ
ผูร้ บั บริการหรือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านด้วย
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หมวด B. ความรับผิดชอบ (Fidelity and Responsibility)
นักจิตวิทยาพึงสร้างสัมพันธภาพอันเป็ นทีน่ ่ าไว้วางใจต่อผูร้ บั บริการหรือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านด้วย
ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ต่อสังคมและชุมชนที่ให้บริการ พึงยึดถือมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแสดงบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของวิชาชีพให้ถูกต้องชัดเจน มีความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมในพฤติกรรมของตนเอง และพยายามจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่
อาจทาให้เกิดผลเสียหรืออันตราย พึงปรึกษาหารือ ส่งต่อ และร่วมมือกับวิชาชีพอื่นหรือองค์กรอื่นเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผรู้ บั บริการหรือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านด้วย นอกจากนี้ ควรคานึงถึงการร่วมมือปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณของผู้ร่วมงาน และจะต้องยอมสละเวลาส่วนหนึ่งเพื่อการให้บริก าร แม้จะได้ค่าตอบแทน
เพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้รบั ค่าตอบแทน หรือได้ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
หมวด C. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
นั ก จิต วิท ยาพึง ส่ ง เสริม ความถู ก ต้ อ ง ความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และความเป็ น จริง ในการ
ค้นคว้าวิจยั การเรียนการสอน และการปฏิบตั งิ านทางด้านจิตวิทยา นักจิตวิทยาไม่ขโมย โกง หลอกลวง
หรือข้องเกี่ยวกับการปลอมแปลง บิดเบือน หรือการนาเสนอข้อมูลทีผ่ ดิ โดยเจตนา นักจิตวิทยามุ่งรักษา
ค าสัญ ญาและหลีก เลี่ย งการให้ ค าสัญ ญาที่ป ราศจากดุ ล พินิ จ และคลุ ม เครือ ไม่ ช ัด เจน ส าหรับ ใน
สถานการณ์ทก่ี ารโกหกนัน้ เป็ นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดหรือเพื่อลดอันตราย นักจิตวิทยาจะต้อง
พิจารณาไตร่ตรองถึงความจาเป็ น และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ตลอดจนรับผิดชอบที่จะแก้ไขผลลัพธ์ท่ี
เป็นอันตรายหรือทีท่ าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
หมวด D. ความยุตธิ รรม (Justice)
นัก จิต วิท ยาตระหนัก ว่าทุ ก คนมีส ิท ธิเท่ าเทีย มกัน ที่จะเข้าถึงหรือ ได้ป ระโยชน์ จ ากวิช า
จิต วิท ยา และได้รบั คุ ณ ภาพในกระบวนการ ขัน้ ตอน และบริการของนัก จิต วิท ยาอย่างเท่าเทียมกัน
นักจิตวิทยาพึงใช้การตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์วชิ าชีพ และระมัดระวังมิให้อคติ ซึ่งถือเป็ น
อุปสรรคของความสามารถ ตลอดจนมิให้ขอ้ จากัดใดๆ ในความรูค้ วามชานาญของนักจิตวิทยา มาลบ
ล้างการปฏิบตั งิ านอันไม่บริสุทธิ ์ยุตธิ รรมนัน้
หมวด E. ความเคารพในสิทธิและศักดิ ์ศรี (Respect for People’s Rights and Dignity)
นักจิตวิทยาพึงเคารพศักดิ ์ศรีและคุณค่าของมนุ ษย์ทุกคน ตลอดจนสิทธิของบุคคลในเรื่อง
ส่วนตัวความลับ และการตัดสินใจ นักจิตวิทยาตระหนักว่าการดูแลเป็ นพิเศษอาจจาเป็ นในการปกป้อง
สิท ธิส วัส ดิภ าพ ของบุ ค คลหรือ ชุ ม ชนที่ข าดความสามารถในการตัด สิน ใจด้ว ยตนเอง นั ก จิต วิท ยา
ตระหนักและให้คุณ ค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปจั เจกชน และบทบาท โดยรวมถึงอายุ เพศ การ
แสดงออกทางเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม สัญชาติ ศาสนา ความพิการ ภาษา และสถานะทางเศรษฐกิจ
สัง คม โดยพิจ ารณาป จั จัย เหล่ า นี้ ใ นการปฏิบ ัติง านกับ กลุ่ ม บุ ค คลต่ างๆ นั ก จิต วิท ยามุ่ ง ที่จ ะขจัด
ผลกระทบที่จะเกิด จากการทางานที่มอี คติอ ยู่บนปจั จัยดังกล่าว นอกจากนี้นักจิต วิทยาไม่เข้าร่ว มใน
กิจกรรมของผูอ้ ่นื ผูใ้ ดโดยมีพน้ื ฐานของอคติดงั กล่าว หรือยอมปล่อยให้กจิ กรรมดังกล่าวเกิดขึน้
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หลักมำตรฐำนจรรยำบรรณ (Ethical Standards)
1.กำรแก้ไขจัดกำรกรณี พิพำทด้ำนจรรยำบรรณ
1.01 กำรนำงำนหรือผลงำนของนักจิ ตวิ ทยำไปใช้ในทำงที่ผิด
หากนั ก จิต วิท ยารับ รู้ถึง การน างานหรือ ผลงานของนั ก จิต วิท ยาไปใช้ อ ย่ า งผิด ๆ ให้ นั ก จิต วิท ยา
ดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดความผิดพลาดนัน้
1.02 ควำมขัดแย้งระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ข้อบังคับ หรืออำนำจกำรปกครองอื่นทำงกฎหมำย
หากความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาขัดแย้งกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎการ
ปกครองอื่น ให้นักจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปญั หาความขัดแย้งให้ชดั เจน 2) แจ้งให้คู่กรณีทราบถึง
ความรับผิดชอบในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) ดาเนินการจัดการแก้ไขข้อ
ขัด แย้งให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ หลัก ทัว่ ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติป ฏิบ ัติ
(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code) ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตาม
หลักจรรยาบรรณนี้ควรถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความเป็ นธรรมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
1.03 ควำมขัดแย้งระหว่ำงหลักจรรยำบรรณ และควำมต้ องกำรของหน่ วยงำน
หากหน่ วยงานทีน่ ักจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยมีความต้องการทีข่ ดั แย้งกับหลักจรรยาบรรณ ให้นักจิตวิทยา
1) ศึกษาพิจารณาปญั หาความขัดแย้งให้ชดั เจน 2) แจ้งให้หน่ วยงานทราบถึงความรับผิดชอบในการ
รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) ดาเนินการจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งให้เหมาะสมและ
สอดคล้อ งกับ หลัก ทัว่ ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบ ัติ (General Principles and
Ethical Standard of the Ethics Code) และไม่ว่าจะอยู่ภ ายใต้เงื่อนไขใดๆก็ต าม หลักจรรยาบรรณนี้
ควรถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
1.04 กำรจัดกำรเบือ้ งต้ นกับกำรกระทำที่ ผิดจรรยำบรรณ
เมื่อ นัก จิต วิท ยาพบเห็น หรือ เชื่อ ว่ามีก ารกระท าผิดจรรยาบรรณโดยนักจิต วิท ยาอื่น ให้นัก จิต วิทยา
พยายามจัดการปญั หาโดยการแจ้งเตือนนักจิตวิทยาที่คดิ ว่ากระทาผิด หากการจัดการเบื้องต้นทาได้
อย่างเหมาะสม และการจัดการนัน้ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการรักษาความลับทีอ่ าจมีเกี่ยวข้อง (ดู
เพิม่ เติมข้อ 1.02 และ 1.03)
1.05 กำรรำยงำนกำรทำผิ ดจรรยำบรรณ
หากการกระทาที่ผดิ จรรยาบรรณก่ อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่อ ผู้รบั บริการหรือหน่ วยงาน และไม่
สามารถจัด การได้ด้ว ยการจัด การเบื้อ งต้น ดังในข้อ 1.04 ให้นั ก จิต วิท ยาด าเนิ น การขัน้ ต่ อ ไปอย่า ง
เหมาะสม อันอาจหมายถึงการส่งเรื่องต่อไปยังกรรมการวิชาชีพในพื้นที่ กรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของรัฐหรือประเทศนัน้ ๆ กรรมการกองประกอบโรคศิลปะ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
มาตรฐานปฏิบ ัติน้ี อ าจไม่ ส ามารถใช้ไ ด้ หากการจัด การดัง กล่ า วจะไปละเมิด สิท ธิส่ ว นบุ ค คลของ
ผูร้ บั บริการ หรือในกรณีทน่ี กั จิตวิทยาได้รบั มอบหมายให้สรุปหรือวิจารณ์ผลงานของนักจิตวิทยาท่านอื่น
ทีม่ คี วามประพฤติน่าสงสัย (ดูเพิม่ เติมข้อ 1.02)
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1.06 กำรให้ควำมร่วมมือกับกรรมกำรจรรยำบรรณ
นักจิตวิทยาให้ความร่วมมือในการสอบสวน การดาเนินการ และการสรุปผลในกรณีทเ่ี กี่ยวข้องกับปญั หา
ด้านจรรยาบรรณต่ อสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (APA) หรือองค์กรทางจิตวิทยาอื่นๆ ของรัฐ หรือ ของ
ประเทศที่เป็ นสมาชิก ในการให้ความร่วมมือนี้นักจิตวิทยาอาจกล่าวถึงประเด็นที่เป็ นสิทธิส่วนบุคคล
การไม่ให้ความร่วมมือก็จดั ว่าเป็นการกระทาทีผ่ ดิ ต่อจรรยาบรรณเช่นกัน อย่างไรก็ตามการขอเลื่อนเวลา
การตัดสินข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณทีอ่ ยูร่ ะหว่างการสรุปผลฟ้องร้องแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ถอื เป็ น
ความผิดจากการไม่ให้ความร่วมมือ
1.07 กำรร้องเรียนที่ไม่เหมำะสม
นักจิตวิทยาไม่ฟ้องร้องหรือสนับสนุ นการฟ้องร้องทีไ่ ม่มมี ลู ชัดเจน และไม่เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาที่พสิ จู น์
ได้ว่าผิดจริง
1.08 กำรแบ่งแยกหรือกำรเลือกปฏิ บตั ิ อย่ำงไม่เป็ นธรรม ต่อผูร้ ้องเรียนและผู้ถกู ร้องเรียน
นัก จิต วิท ยาไม่ปฏิเสธการจ้างงาน การเลื่อ นขัน้ การรับ เข้าศึกษา การดารงต าแหน่ ง หรือ การเลื่อ น
ตาแหน่ ง โดยนาประเด็นที่บุคคลนัน้ เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณมาพิจารณาเพียงอย่ าง
เดียว อย่างไรก็ตามหลัก มาตรฐานนี้ไม่ขดั ต่อการตัดสินที่อ้างตามผลการประเมินหรือการพิจารณาใน
ข้อมูลทีเ่ หมาะสมในด้านอื่น
2.ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญ
2.01 ขอบเขตควำมสำมำรถ
a) นักจิตวิทยาให้บริการทางจิตวิทยา ฝึ กสอน อบรม และควบคุมดูแลงานวิจยั กับบุคคลหรือประชากร
ในขอบเขต ความสามารถ การศึกษา การฝึ กอบรม ประสบการณ์ (ที่มผี ู้ดูแลให้คาปรึกษา Supervisor)
การให้คาแนะนา การเรียน หรือประสบการณ์ ทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาผูน้ นั ้ เท่านัน้
b) องค์ค วามรู้ทางวิชาชีพ และหลัก เหตุ ผ ลเชิงวิทยาศาสตร์ (professional and scientific knowledge)
เป็ นสิง่ สาคัญ ของวิชาจิตวิทยา ที่ทาให้เข้าใจปจั จัยที่แตกต่ างกันของบุ คคล ที่เกี่ยวข้อ งกับอายุ เพศ
บทบาททางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม ภูมหิ ลังกาเนิด ศาสนา การรับรูแ้ ละแสดงออกทางเพศ
ความพิก าร ภาษา หรือ ป จั จัยทางสังคมเศรษฐานะ) อันเป็ น สิ่งจาเป็ น อย่างยิง่ ในการให้บ ริก ารทาง
จิตวิทยาหรือการวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ นักจิตวิทยาจาเป็ นต้องมีการฝึ กฝนอบรม มีประสบการณ์ และ
การให้การปรึกษาดูแล (supervision) มารับรองคุณภาพของความสามารถหรือความเชีย่ วชาญนัน้ และ
นัก จิต วิท ยาควรมีก ารส่ งต่ อ ผู้รบั บริก ารอย่างเหมาะสม (ยกเว้นกรณี เข้าข่ายข้อ มาตรฐาน 2.02 การ
ให้บริการกรณีฉุกเฉิน)
c) นักจิตวิทยาผูท้ ่จี ะให้บริการ ฝึ กอบรม ควบคุมงานวิจยั อันเกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มใหม่ พื้นทีใ่ หม่
เทคนิ ค หรือ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ นั ้น มีห น้ า ที่ ร ับ ผิด ชอบในการศึ ก ษาหาความรู้ ฝึ ก อบรม สร้า ง
ประสบการณ์ภายใต้การดูแล (supervision) การปรึกษา หรือเรียนรู้ ในข้อมูลใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
d) เมื่อถูกร้องขอให้ให้บริการแก่บุคคลในขณะที่บริการทีเ่ หมาะสมยังไม่พร้อมให้บริการ หรือถูกร้องขอ
ให้บริการในส่วนที่นักจิตวิทยาไม่มคี วามสามารถหรือความเชีย่ วชาญในเรื่องดังกล่าว นักจิตวิทยาทีเ่ คย
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ได้รบั การฝึ กอบรมในเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องนัน้ อาจให้บริการไปก่อน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลนัน้ ได้รบั
บริก ารช่ว ยเหลือ เบื้อ งต้น โดยนัก จิต วิท ยาควรพยายามที่จะรัก ษามาตรฐานโดยค้น คว้างานวิจ ยั ที่
เกีย่ วข้อง เข้าฝึกอบรม ขอคาปรึกษา หรือเรียนรูเ้ พิม่ เติม
e) ในเรื่องใหม่ทย่ี งั ไม่มกี ารฝึ กอบรมอย่างเป็ นมาตรฐานและได้รบั การยอมรับให้นักจิตวิทยาดาเนินการ
อย่างเหมาะสมเพื่อรับรองความสามารถความชานาญของตน และปกป้องผู้รบั บริการ นักศึกษา ผู้รบั
คาปรึกษา ผูร้ ว่ มวิจยั ผูร้ บั บริการในองค์กร และผูอ้ ่นื ๆ จากอันตรายหรือผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
f) ในบทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับงานนิตจิ ติ เวช นักจิตวิทยาควรทาความเข้าใจเพื่อให้คุน้ เคยกับกฎหมายหรือ
ข้อบังคับทีค่ วบคุมการทางานของตน
2.02 กำรให้บริ กำรกรณี ฉุกเฉิ น
ในกรณีฉุกเฉินที่นักจิตวิทยาต้องให้บริการแก่บุคคลซึ่งมีภาวะจิตใจไม่พร้อมต่อการรับบริการ หรือต้อง
ให้บริการในส่วนนักจิตวิทยาไม่มคี วามสามารถหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นักจิตวิทยาที่เคย
ได้รบั การฝึ กอบรมในส่วนที่ใกล้เคียงกับเรื่องนัน้ อาจให้บริการไปก่อน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลนัน้ ได้รบั
บริการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการให้บริการฉุ กเฉินดังกล่าวควรยุติ เมื่อสภาวะฉุ กเฉินสิ้นสุด หรือมีผู้ท่ี
เหมาะสมพร้อมทีจ่ ะให้บริการ
2.03 กำรรักษำควำมสำมำรถ
นักจิตวิทยารับผิดชอบทีจ่ ะพยายามพัฒนาและรักษาระดับความสามารถของตนไว้
2.04 กำรยึดหลักเหตุผลเชิ งวิ ทยำศำสตร์และหลักกำรทำงวิ ชำชีพ
การทางานของนักจิตวิทยาต้องอยู่บนพื้นฐานของความรูท้ ่มี เี หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และหลักการทาง
วิชาชีพ (ดูเพิม่ เติม ข้อ 2.01e ขอบเขตของความสามารถ และ 10.01b การแจ้งข้อมูลการบาบัดรักษา
และการยินยอมรับการรักษา)
2.05 กำรมอบหมำยงำนให้ผอ้ ู ื่น
นักจิตวิทยา (ผู้ทม่ี อบหมายงานให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ผูอ้ ยู่ในการดูแลปรึกษา ผู้ช่วยงานวิจยั หรือผู้ช่วย
สอน หรือผูท้ ใ่ี ช้บริการจากผูอ้ ่นื เช่นล่ามทางภาษา) รับผิดชอบทีจ่ ะ 1) หลีกเลีย่ งการมอบหมายงานแก่ผทู้ ่ี
มีความสัมพันธ์ทบั ซ้อนนอกเหนือจากความสัมพันธ์ในงานกับผู้รบั บริการ อันจะนาไปสู่การทาลายหรือ
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการให้บริการ 2) มอบหมายงานให้เฉพาะบุคคลอื่นทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
พืน้ ฐานความรูก้ ารศึกษาการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ทม่ี ี ไม่ว่าจะปฏิบตั งิ านเพียงลาพังหรือภายใต้การ
ดูแลของ supervisor 3) ดูแลว่าบุคคลอื่นนัน้ ปฏิบตั งิ านหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.02
การให้บริการกรณีฉุกเฉิน 3.05 ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล 9.01 หลักพื้นฐาน
การทดสอบ 9.02 การทดสอบและการใช้แบบทดสอบ 9.03 การแจ้งข้อมูลการทดสอบและการยินยอมใน
การทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท้ ข่ี าดคุณสมบัต)ิ
2.06 ปัญหำและควำมขัดแย้งส่วนตัว
a) ให้นัก จิต วิท ยายับ ยัง้ ป้ อ งกัน การริเริม่ กิจกรรมใดๆ ที่นัก จิต วิท ยารู้อ ยู่แล้ว ว่า หรือ ควรที่จะรู้ว่า
ปญั หาส่วนตัวมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมหรือบริการทีใ่ ห้
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b) เมื่อนักจิตวิทยาตระหนักว่าปญั หาส่วนตัวมีผลกระทบต่ องานที่ปฏิบตั ิอยู่ ให้นักจิต วิทยาพิจารณา
ผลกระทบอย่างเหมาะสม (เช่น การมีผชู้ ่วยหรือที่ปรึกษาเชิงวิชาชีพ ) และกาหนดว่าควรจะจากัด ผ่อน
ผัน หรือยุตกิ ารบริการหรือการปฏิบตั งิ านหรือไม่ (ดูเพิม่ เติมข้อ 10.10 การยุตกิ ารบาบัดรักษา)
3.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
3.01 กำรเลือกปฏิ บตั ิ ที่ไม่เป็ นธรรม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือเกี่ยวกับงานที่ปฏิบ ัติ นักจิตวิทยาต้องไม่เลือกปฏิบ ัติอ ัน
เนื่องจากความแตกต่าง ด้านอายุ เพศ การแสดงออกทางเพศ เชือ้ ชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม ชาติกาเนิด การ
รับรูท้ างเพศ ภาวะไร้ความสามารถสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ หรือพืน้ ฐานอื่นทีก่ าหนดตามกฎหมาย
3.02 กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment)
นักจิตวิทยาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การคุกคามทางเพศหมายรวมถึง การเชิญชวนทาง
เพศ การเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางร่างกายหรือพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกทางวาจา
อันมีเนื้อหาทางเพศ ที่เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพในงาน กิจกรรม การบริการของนักจิตวิทยา หรือจาก
บทบาทการเป็ นนักจิตวิทยา และไม่ว่าจะ 1) ไม่ตงั ้ ใจ หรือเป็ นการป้องกันตนเอง หรือในที่ทางานหรือ
สถานการศึกษาที่เป็ นอันตราย โดยที่นักจิตวิทยารู้ หรือได้รบั การแจ้งให้ทราบก่อนแล้ว หรือ 2) เป็ น
สถานการณ์ท่รี ุนแรงชัดเจน หรือ เจตนาที่จะทารุณกรรม ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนัน้ การคุกคามทางเพศ
อาจรวมถึงการกระทาทีร่ ุนแรงเพียงครัง้ เดียว หรือการกระทาทีพ่ บเห็นได้ง่ายแต่ได้กระทาซ้าต่อเนื่อง (ดู
เพิม่ เติมข้อ 1.08 การแบ่งแยกหรือ การเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม ต่อผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ ูกร้องเรียน)
3.03 กำรคุกคำมด้ำนอื่น
นั ก จิต วิท ยาต้ อ งไม่ เกี่ย วข้อ งหรือ รู้เห็ น ในพฤติก รรมที่ท าให้ เ สื่อ มเสีย หรือ คุ ก คามต่ อ บุ ค คลอื่น ที่
นักจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยในการปฏิบตั งิ าน อันเนื่องจากปจั จัยต่างๆ อาทิ อายุ เพศ การแสดงออกทาง
เพศ เชื้อชาติ สัญ ชาติ วัฒนธรรม ชาติกาเนิด ศาสนา การรับรูท้ างเพศ ภาวะไร้ความสามารถ ภาษา
และสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ
3.04 กำรหลีกเลี่ยงอันตรำย
นั ก จิต วิท ยาต้ อ งรับ ผิด ชอบ ที่จ ะหลีก เลี่ย งการกระท าอัน ก่ อ ให้ เกิด อัน ตรายหรือ ผลเสีย ต่ อ คนไข้
ผู้รบั บริการ นักเรียนนักศึกษา ผู้รบั การแนะนาปรึกษา (advisees) ผู้ร่วมงานวิจยั ผู้ร่วมงานในองค์กร
และผู้อ่นื ที่นักจิตวิทยาทางานด้วย ในกรณีท่หี ลีกเลี่ยงไม่ได้ นักจิตวิทยามีหน้ าที่ลดความรุนแรงของ
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
3.05 ควำมสัมพันธ์ทบั ซ้อน
a) ความสัม พัน ธ์ ท ับ ซ้ อ นเกิ ด ขึ้น เมื่อ นั ก จิต วิท ยามีบ ทบาททางวิช าชีพ กับ บุ ค คลใด และ 1) ใน
ขณะเดียวกันก็มคี วามสัมพันธ์ในบทบาทอื่นกับบุค คลนัน้ หรือ 2) ในขณะเดียวกันก็มคี วามสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนที่นักจิตวิทยาให้บริการตามบทบาทวิชาชีพ หรือ 3) ให้คาสัญญาต่อ
ความสัมพันธ์ในอนาคตกับผูร้ บั บริการ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องหรือผู้ใกล้ชดิ เชิงวิชาชีพ นักจิตวิทยาหลีกเลีย่ งและ
ยับยัง้ การมีสมั พันธภาพทับซ้อน ถ้าสัมพันธภาพทับซ้อนนัน้ คาดว่าจะมีผลให้เกิดความบกพร่องหรือเกิด
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ความเสียหายต่อวัตถุประสงค์การบริการ ต่อความเชี่ยวชาญชานาญหรือประสิทธิภาพในการให้บริการ
ตามบทบาทของนัก จิต วิทยา หรือ มีความเสี่ยงต่ อการหาประโยชน์ ส่วนตัวหรือทาให้เกิดอันตรายใน
ขณะทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ สัมพันธภาพทับซ้อนทีค่ าดว่าจะไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องหรือความ
เสีย่ งต่อการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือทาให้เกิดอันตราย จะไม่ถอื ว่าเป็นการผิดต่อข้อกาหนดจรรยาบรรณ
b) หากนักจิตวิทยาทราบว่า สัมพันธภาพทับซ้อนทีม่ แี นวโน้มก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียนัน้ ได้เกิดขึน้
แล้วจากปจั จัยทีค่ าดไม่ถงึ ให้นกั จิตวิทยาดาเนินการอย่างเหมาะสมทีจ่ ะแก้ไข โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับหลักมาตรฐานจรรยาบรรณมากทีส่ ุด
c) เมื่อนักจิตวิทยาได้รบั คาสังหรื
่ อได้รบั การมอบหมายตามกฎหมาย เพื่อบริการในบทบาททับซ้อนตาม
กระบวนการยุตธิ รรมหรือกระบวนการปกครอง ในเบือ้ งต้นให้นักจิตวิทยาทาความเข้าใจถึงความมุง่ หวัง
จากบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมายขอบเขตของความลับและสิทธิส่วนบุคคล และสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา ตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.04 การหลีกเลี่ยงอันตราย และ 3.07 การร้องขอบริการจาก
บุคคลทีส่ าม)
3.06 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
นักจิตวิทยาหลีกเลีย่ งและยับยัง้ ทีจ่ ะเข้าไปมีบทบาททางวิชาชีพ เมือ่ มีผลประโยชน์หรือสัมพันธภาพเชิง
ส่ วนตัว เชิง วิช าชีพ เชิงกฎหมาย เชิงเศรษฐกิจ หรือ เชิงกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ที่อ าจจะ 1)
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความบกพร่ อ งหรือ ความเสีย หายต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารบริก าร ความเชี่ย วชาญ หรือ
ประสิท ธิภ าพในการให้ บ ริก ารในบทบาทของนั ก จิต วิท ยา หรือ 2) ท าให้ บุ ค คลหรือ องค์ ก รที่ ม ี
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เป็นอันตรายหรือถูกเอาเปรียบ
3.07 กำรร้องขอบริ กำรจำกบุคคลที่สำม
เมื่อนักจิตวิทยายินยอมให้บริการแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการร้องขอจากบุคคลที่สาม นักจิตวิทยา
ควรสร้างความกระจ่างตัง้ แต่เริม่ ให้บริการ ถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด การสร้างความกระจ่างนี้ครอบคลุมถึงบทบาทของนักจิตวิทยา (เช่น บทบาทของผูบ้ าบัดรักษา
ผูใ้ ห้การปรึกษา ผูท้ าการวินิจฉัย หรือพยานผูเ้ ชีย่ วชาญ) ใครคือผูร้ บั บริการ การใช้บริการทีเ่ สนอให้หรือ
ข้อมูลที่ได้รบั และที่สาคัญคือ ขอบเขตของการรักษาสิทธิส่วนบุคคลและความลับ (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.05
ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน และ 4.02 การพูดคุยถึงข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล)
3.08 ควำมสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ ส่วนตัว
นักจิตวิทยาไม่ใช้ประโยชน์จากผูอ้ ่นื ทีน่ กั จิตวิทยาให้การปรึกษาดูแล ประเมินหรืออยูภ่ ายใต้อานาจ เช่น
ผูป้ ว่ ย ผูร้ บั การบาบัด นักเรียนนักศึกษาผูอ้ ยู่ภายใต้การดูแล ผูร้ ว่ มวิจยั และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ดูเพิม่ เติม
ข้อ 3.05 ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน 6.04 ค่าบริการ และการจัดการทางการเงิน 6.05 การต่อรองแลกเปลีย่ น
กับผู้รบั บริการหรือผู้ป่วย 7.07 ความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับนักศึกษาหรือผู้ท่อี ยู่ภายใต้การดูแล 10.05
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ป่วยหรือผู้รบั บริการในปจั จุบนั 10.06 ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับญาติหรือ
บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้ ป่ ว ย 10.07 การบ าบัด ผู้ท่ีเ คยมีค วามสัม พัน ธ์เชิง ชู้ส าวในอดีต และ 10.08
ความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับบุคคลทีเ่ คยเป็ นผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการในอดีต)
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3.09 กำรร่วมมือกับวิ ชำชีพอื่น
เมื่อได้รบั การมอบหมายหรือมีเหตุสมควรเชิงวิชาชีพ ให้นักจิตวิทยาร่วมมือกับวิชาชีพอื่น ในการบริการ
แก่ผปู้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการอย่างเต็มความสามารถและเหมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 4.05 การเปิดเผยความลับ)
3.10 กำรแจ้งข้อมูลกำรบริ กำรและกำรยิ นยอมรับบริ กำร (Informed Consent)
a) เมื่อนักจิตวิทยาดูแลงานวิจยั ทาการตรวจวินิจฉัย ทาจิตบาบัด ให้การปรึกษา หรือขอส่งปรึกษา ทัง้
ทางตรงหรือ ผ่านอิเล็กทรอนิก ส์ หรือ การสื่อ สารรูปแบบอื่นๆ ให้นักจิต วิทยาบอกกล่าวถึงข้อ มูลการ
บริการและรับการยินยอมจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูร้ บั บริการนัน้ ๆ โดยใช้ภาษาเหมาะสมทีบ่ ุคคลนัน้ จะ
สามารถเข้าใจได้ ยกเว้นกรณีการให้บริการที่ไม่จาเป็ นต้องมีการยินยอม อันกาหนดโดยกฎหมายหรือ
กระบวนการทางการปกครอง หรือเหตุผลอื่นๆ ทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ (ดูเพิม่ เติม
ข้อ 8.02 การแจ้งข้อมูลการวิจยั และการยินยอมเข้าร่วมวิจยั 9.03 การแจ้งข้อมูลการทดสอบและการ
ยินยอมทดสอบ และ10.01 การแจ้งข้อมูลการบาบัดรักษาและการยินยอมรับการรักษา)
b) สาหรับบุคคลทีข่ าดความสามารถตามกฎหมายในการรับรูข้ อ้ มูลและยินยอมรับบริการ ให้นักจิตวิทยา
1) ทาการอธิบายข้อมูลอย่างเหมาะสม 2) ขอความยินยอมหรือความเห็นด้วยของบุคคลนัน้ 3) พิจารณา
ดูความสนใจและความต้องการของบุคคล และ 4) ขออนุญาตอย่างเหมาะสมจากผูป้ กครองตามกฎหมาย
หากสิง่ ทดแทนการยินยอมนี้ได้รบั อนุ ญ าตหรือมีการกาหนดตามกฎหมาย และหากการยินยอมโดย
ผูป้ กครองตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมาย ให้นักจิตวิทยาดาเนินการอื่นอย่างเหมาะสม
เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของบุคคลนัน้
c) เมื่อมีคาสังศาลหรื
่
อการมอบหมายให้นักจิตวิทยาดาเนินการบริการแก่บุคคลใด ให้นักจิตวิทยาแจ้งแก่
บุคคลนัน้ ถึงรูปแบบและกระบวนการในการรับบริการ รวมถึงขอบเขตและข้อจากัดของความลับ ก่อน
ให้บริการ
d) ให้นักจิต วิทยาบันทึกการแจ้งข้อมูลและการยินยอมรับบริการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร (ดูเพิ่มเติมข้อ
8.02 การแจ้งข้อมูลการวิจยั และการยินยอมเข้าร่วมวิจยั 9.03 การแจ้งข้อมูลการตรวจประเมินและการ
ยินยอมในการตรวจประเมิน และ 10.01 การแจ้งข้อมูลการบาบัดรักษาและการยินยอมรับการรักษา)
3.11 บริ กำรทำงจิ ตวิ ทยำสำหรับหน่ วยงำนหรือบริ กำรที่ให้โดยผ่ำนหน่ วยงำน
a) นักจิตวิทยาทีใ่ ห้บริการหน่วยงาน หรือให้บริการผ่านหน่ วยงาน ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ แก่
ผูร้ บั บริการล่วงหน้าและช่วงเวลาที่เหมาะสม ในเรื่อง 1) วัตถุประสงค์และธรรมชาติของบริการ 2) ผูร้ บั
ผลประโยชน์ 3) คนหรือกลุ่มคนที่จะเป็ นผู้รบั บริการ 4) สัมพันธภาพที่นักจิตวิทยาจะมีต่อบุค คลและ
องค์ก ร 5) การใช้ป ระโยชน์ จ ากบริก ารที่ให้ แ ละข้อ มูล ที่ได้รบั 6) ผู้ท่ีส ามารถเข้าถึง ข้อ มูล และ 7)
ขอบเขตและข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล ทัง้ นี้ นักจิตวิทยาพึงให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และข้อสรุปของ
การให้บริการแก่บุคคลทีเ่ หมาะสม ให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
b) หากนักจิตวิทยาถูกกันออกจากการให้บริการ โดยกฎหมายหรือบทบาททางองค์กร ต่อการให้ขอ้ มูล
ดังกล่าวข้างต้นแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้รบั บริการ ให้นักจิตวิทยาแจ้งแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ ถึง
ข้อจากัดดังกล่าวก่อนให้บริการ
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3.12 กำรบริ กำรขำดตอน (Interruption of Psychological Services)
นอกเหนื อ จากสิ่ง ที่ก ล่ า วรวมไว้ใ นข้อ ตกลงการให้แ ละรับ บริก าร นั ก จิต วิท ยาพึง ด าเนิ น การอย่ า ง
เหมาะสม ในการวางแผนเพื่ออานวยความสะดวกต่อการให้บริการ ในกรณีท่บี ริการทางจิตวิทยาถู ก
ขัดจังหวะหรือทาให้ขาดตอน โดยตัวแปรอื่น เช่น นักจิตวิทยาเจ็บป่วย เสียชีวติ ไม่สะดวก ย้ายที่อยู่
เกษียณ หรือผู้รบั บริการย้ายทีอ่ ยู่ หรือมีขอ้ จากัดด้านการเงิน (ดูเพิม่ เติมข้อ 6.02 c การเก็บรักษา การ
เผยแพร่ และการทาลายข้อมูลหลักฐานอันเป็ นความลับ)
4.ควำมลับและสิ ทธิ ส่วนบุคคล
4.01 กำรรักษำควำมลับและสิ ทธิ ส่วนบุคคล
นักจิตวิทยามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรักษาความลับและสิทธิส่วนบุคคล โดยทาการป้องกันและรักษาข้อมูล
ที่ได้รบั มาหรือมีเก็บไว้ อันเป็ นความลับหรือสิทธิส่วนบุคคล โดยระลึกไว้ว่าขอบเขตและข้อจากัดของการ
รักษาความลับและสิทธิส่ วนบุ คคลอาจถู กควบคุ มโดยกฎหมาย หรือบัญญัติจากข้อบังคับของสถาบัน
ความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพหรือเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.05 การมอบหมายงานให้ผอู้ ่นื )
4.02 กำรพูดคุยถึงข้อจำกัดของสิ ทธิ ส่วนบุคคล
a) นักจิตวิทยาควรปรึกษาหารือกับบุคคล (รวมถึงกลุ่มบุคคลทีไ่ ร้ความสามารถตามกฎหมายในการมอบ
อานาจหรือยินยอมรับบริการ และตัวแทนตามกฎหมายของบุคคลนัน้ ๆ) และองค์กรทีน่ ักจิตวิทยามีความ
เกี่ยวข้องด้วยเชิงวิชาชีพหรือเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง 1) ข้อจากัดของการรักษาสิทธิส่วนบุคคล
และ 2) การนาข้อมูลไปใช้ในอนาคตในกิจกรรมหรือบริการทางจิตวิทยา (ดูเพิม่ ข้อ 3.10 การแจ้งข้อมูล
การบริการและยินยอมรับบริการ)
b) การพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลควรมีในช่วงแรกของบริการ และอาจมีข้นึ อีกภายหลังหากมีเหตุ
จาเป็น นอกเสียจากว่าการพูดคุยนัน้ ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถทาได้
c) นัก จิตวิทยาผู้ให้บริการหรือให้ข้อมูลผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ควรมีการแจ้งให้ผู้รบั บริการหรือ
ผูป้ ว่ ยรับทราบถึงความเสีย่ งต่อการเปิดเผยความลับหรือสิทธิส่วนบุคคล
4.03 กำรบันทึกภำพหรือเสียง
ให้ นั ก จิต วิท ยาท าการขออนุ ญ าตจากบุ ค คลที่ใ ห้ บ ริก าร หรือ ตัว แทนตามกฎหมาย ก่ อ นท าการ
บันทึกเสียงหรือภาพของบุคคลนัน้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 8.03 การยินยอมให้บนั ทึกภาพหรือเสียงขณะทาการ
วิจยั 8.05 การทาวิจยั ทีป่ ราศจาก informed consent และ 8.07 การบิดเบือนข้อมูลในการวิจยั )
4.04 กำรลดควำมเสี่ยงกำรละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคล
a) ให้นักจิตวิทยาบันทึกรายงานหรือการแนะนาปรึกษาทัง้ ทางวาจาและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เฉพาะ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
b) นักจิตวิทยาปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจากการทางาน เมื่อมีเหตุผลทางวิชาชีพ
และปรึกษาเฉพาะกับบุคคลทีต่ ระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
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4.05 กำรเปิ ดเผยควำมลับ
a) นัก จิต วิทยาอาจเปิ ดเผยข้อมูล ความลับ ได้โดยมีการอนุ ญ าตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากหน่ ว ยงาน
ผูร้ บั บริการ ตัวผูร้ บั บริการ หรือบุคคลทีด่ แู ลผูร้ บั บริการตามทีก่ ฎหมายกาหนด
b) นักจิตวิทยาเปิดเผยข้อมูลความลับโดยไม่มกี ารอนุ ญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษร เฉพาะในกรณีทศ่ี าลสัง่
เท่านัน้ หรือ ได้รบั อนุ โลมในกรณี ท่ีมวี ตั ถุ ประสงค์ถู กต้อ งเหมาะสม เช่น (1) บริการอื่นเชิงวิชาชีพ ที่
จาเป็น (2) การขอความคิดเห็นเชิงวิชาชีพ (3) กรณีทต่ี อ้ งปกป้องอันตรายต่อตัวผูร้ บั บริการ นักจิตวิทยา
ผูใ้ ห้บริการ หรือต่อผู้อ่นื ที่อาจได้รบั อันตรายนัน้ ๆ (4) ประกอบการรับค่าธรรมเนียมการให้บริการ โดย
ต้องมีการจากัดขอบเขตข้อมูลให้เหมาะสม ให้น้อยที่สุดที่สามารถดาเนินการได้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 6.04e
ค่าบริการและการจัดการทางการเงิน)
4.06 กำรขอควำมคิ ดเห็น
ในการขอความคิดเห็นผู้ร่วมงาน (1) นักจิตวิทยาไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจนาไปสู่การรูต้ วั ผู้รบั บริการ ผู้
ร่วมวิจยั หรือผูอ้ ่นื หรือหน่ วยงานที่รบั บริการยกเว้นในกรณีท่นี ักจิตวิทยาได้รบั การยินยอมล่วงหน้าเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรของบุค คลหรือ องค์ก ร หรือ กรณี ท่ีการเปิ ดเผยสิทธิส่ ว นบุค คลหรือ ความลับนัน้ ไม่
สามารถหลีก เลี่ย งได้ และ (2) นั ก จิต วิท ยาเปิ ด เผยข้อ มูล เฉพาะในขอบเขตที่จ าเป็ น เพื่อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการขอความเห็นเท่านัน้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล)
4.07 กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกำรเรียนกำรสอนหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ
นั ก จิต วิท ยาไม่ เ ปิ ด เผยความลับ อัน เป็ น สิท ธิส่ ว นบุ ค คล หรือ ข้อ มู ล ที่จ ะบ่ ง ชี้ถึ ง ตัว บุ ค คล ผู้ ป่ ว ย
ผูร้ บั บริการ นักเรียนนักศึกษา ผูร้ ่วมวิจยั หรือองค์กรทีร่ บั บริการ ในงานเขียน การบรรยายประกอบการ
เรียนการสอนหรือ สื่อ อื่นๆ ยกเว้นกรณีท่ี 1) นักจิต วิทยาทาการดัดแปลงข้อมูล บุคคลหรือ องค์กร 2)
บุคคลหรือองค์กรนัน้ แจ้งการยินยอมไว้ก่อนล่วงหน้า และ 3) กรณีมคี าสังหรื
่ อข้อบังคับทางกฎหมาย
5.กำรโฆษณำและกำรให้ ข้อมูลแก่สำธำรณะ
5.01 หลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูลเท็จ กำรโกหก หรือกำรบิ ดเบือนข้อมูล
(a) การให้ ข้อ มูล แก่ ส าธารณะ โดยไม่ จ ากัด ว่ าจะเป็ น ในเชิง ธุ ร กิจ หรือ ไม่ ก็ต าม ได้ แ ก่ การรับ รอง
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการรับสมัคร การสมัครรับใบประกอบวิชาชีพ การสมัครรับรองอื่นๆ แผ่นพับ ใบปลิว
รายชื่อระบบข้อมูล ประวัติส่วนตัว หรือประวัตกิ ารศึกษา หรือการแสดงความคิดเห็น ในสื่อสาธารณะ
เช่น สิ่งพิมพ์ หรืออุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิก ส์ ความคิดเห็นในกระบวนการทางกฎหมาย การบรรยายให้
ความรู้ การกล่าวรายงานต่อสาธารณะ ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ ท่มี กี ารจัดพิมพ์ทงั ้ หลาย โดยในการให้
ข้อมูลแก่สาธารณะนักจิตวิทยาต้องไม่ให้ข้อมูลที่ผดิ บิดเบือน หรือกุข้นึ มาเอง ทัง้ ในงานวิจยั ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และในงานบริการอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเองหรือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(b) นักจิตวิทยาต้องไม่แสดงข้อมูลหรือความคิดเห็นทีผ่ ดิ บิดเบือน หรือกุขน้ึ มาเอง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ 1)
การศึกษาอบรมของนักจิตวิทยาเอง ประสบการณ์ หรือขอบเขตความสามารถ 2) ระดับการศึกษา 3)
เอกสารรับรอง 4) หน่ วยงานหรือองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง 5) บริการทีใ่ ห้บริการ 6) พืน้ ฐานทางคลินิกหรือทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับบริการของนักจิตวิทยา หรือผลลัพธ์ความสาเร็จ ปริญญาที่สาเร็จ 7) ค่าธรรมเนียม
การให้บริการ หรือ 8) สิง่ ทีน่ กั จิตวิทยาค้นพบจากการศึกษาวิจยั หรือผลงานตีพมิ พ์
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(c) นักจิตวิทยาอ้างตามปริญญาที่ได้รบั ในบริการด้านสุขภาพ / สาธารณสุข เฉพาะเมื่อปริญญานัน้ 1)
ได้รบั จากหน่ วยงานการศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากประเทศหรือรัฐนัน้ หรือ 2) เป็ นพื้นฐานสาหรับการ
มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ตามประเทศหรือรัฐทีป่ ฏิบตั งิ าน
5.02 กำรให้ข้อมูลโดยผู้อื่น
(a) นั ก จิต วิท ยาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้ อ่ ืน ในการผลิต หรือ เผยแพร่ข้อ มู ล แก่ ส าธารณะ อัน เป็ น ข้อ มู ล ที่
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพ สินค้า หรือกิจกรรมอื่น ให้นักจิตวิทยารักษาบทบาท
หน้าทีต่ ามวิชาชีพ ต่อข้อมูลดังกล่าว
(b) นั ก จิต วิท ยาไม่ ต อบแทนลู ก จ้ า งของสื่อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หรือ สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ อ่ื น ต่ อ การ
ประชาสัม พัน ธ์ ห รือ เผยแพร่ข้อ มู ล แก่ ส าธารณะ (ดู เพิ่ ม เติม ข้อ 1.01 การน างานหรือ ผลงานของ
นักจิตวิทยาไปใช้อย่างผิดๆ)
(c) การจ่ายเงินค่าประชาสัมพันธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืองานของนักจิตวิทยา ต้องได้รบั การระบุและ
แจกแจงชัดเจน
5.03 คำอธิ บำยถึงกำรฝึ กอบรมหรือกำรเรียนกำรสอนแบบ non-degree
ในหลักสูตรการเรียนการสอนทีน่ ักจิตวิทยาควบคุมดูแล ให้นักจิตวิทยาทีร่ บั ผิดชอบต่อประกาศ เอกสาร
แผ่นพับ คู่มอื หรือสิง่ ประชาสัมพันธ์ท่กี ล่าวถึงการฝึ กอบรม สัมมนา หรือการเรียนการสอนแบบ nondegree มีการอธิบายสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ อย่างถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง เกี่ยวกับการเรียนการสอน
หรือฝึกอบรมนัน้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ ผูน้ าเสนอและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง
5.04 กำรแสดงผลงำนผ่ำนสื่อ
เมื่อนักจิตวิทยาให้คาแนะนาหรือแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ผ่านสื่อ สิง่ พิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นักจิตวิทยาต้องมีความระมัดระวังในการดูแลคาแนะนาหรือความเห็นนัน้ 1) ให้อยู่บน
พืน้ ฐานความรูเ้ ชิงวิชาชีพ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ ตลอดจนพื้นฐานจากการปฏิบตั งิ านและงาน
เขียนงานวิจยั ทางจิตวิทยาทีเ่ หมาะสม 2) ให้สอดคล้องกับระเบียบประพฤติปฏิบตั ทิ างจรรยาบรรณ และ
3) อย่า สรุป ว่ า ได้เกิด สัม พัน ธภาพเชิงวิช าชีพ กับ ผู้รบั ข้อ มูล (ดูเพิ่ม เติม ข้อ 2.04 การยึด เหตุ ผ ลเชิง
วิทยาศาสตร์และหลักการทางวิชาชีพ)
5.05 กำรให้กำรรับรองสนับสนุน
นักจิตวิทยาไม่เชิญชวนหรือเรียกร้องให้มกี ารรับรองหรือการสนับสนุ น จากผู้รบั บริการบาบัดรักษาใน
ปจั จุบนั หรือบุคคลอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของตน
5.06 กำรร้องขอเป็ นกำรส่วนตัว (In-person Solicitation)
นักจิต วิทยาไม่ยุ่งเกี่ยว ทัง้ ทางตรงหรือผ่านคนกลาง กับการขอร้องเป็ นการส่วนตัวในเรื่องธุรกิจจาก
ผูร้ บั บริการบาบัดรักษาในปจั จุบนั หรือผูท้ ก่ี าลังจะรับการบาบัดรักษา หรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของตน อย่างไรก็ตามข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงกรณี 1) การพยายามที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของผูท้ ่ไี ด้รบั บริการบาบัดรักษาไปแล้ว หรือ 2) การให้บริการศูนย์ประสบภัยหรือบริการ
ช่วยเหลือชุมชน
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6.กำรเก็บรักษำข้อมูลและค่ำบริ กำร
6.01 กำรบันทึ กข้อมูลเชิ งวิ ชำชีพและเชิ งหลักวิ ทยำศำสตร์ และกำรดูแลรักษำบันทึก
นักจิตวิทยาคิดค้น ดูแล เก็บรักษา เผยแพร่ และทาลายข้อมูลตลอดจนบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานเชิง
วิชาชีพและเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ตามขอบเขตภายใต้การดูแล เพื่อทีจ่ ะ 1) อานวยความสะดวกผู้
ให้บริการหรือวิชาชีพ อื่นในภายหลัง 2) เป็ นการเก็บข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั และการวิเคราะห์ 3)
สอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่ ว ยงานองค์กร 4) สร้างความถูกต้องชัดเจนในการเรียกเก็บและชาระเงิน
และ 5) สร้างความสอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย (ดูเพิม่ เติมข้อ 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล)
6.02 กำรเก็บรักษำ กำรเผยแพร่ และกำรทำลำยข้อมูลหลักฐำนอันเป็ นควำมลับ
(a) นักจิตวิทยารักษาความลับ ในการคิดค้น การเก็บรักษา การเข้าถึง การส่งต่อ และการทาลายข้อมูล
หรือบันทึกที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ว่าจะภายใต้รูปแบบการบันทึก การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือ
วิธกี ารในมาตรฐานอื่น (ดูเพิม่ เติม ข้อ 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล และ 6.01 การบันทึกข้อมูลด้าน
วิชาชีพและทางวิทยาศาสตร์ และการเก็บรักษาบันทึก)
(b) กรณีท่ขี ้อ มูล อันเป็ นสิทธิส่ ว นบุค คลของผู้รบั บริการทางจิต วิทยา ถู กบันทึกในระบบฐานข้อ มูล ที่
สามารถเข้าถึงได้โดยผูอ้ ่นื ทีผ่ รู้ บั บริการไม่ได้รบั การบอกกล่าวให้ทราบก่อน ให้นักจิตวิทยาใช้การลงรหัส
หรือเทคนิคอื่น เพื่อหลีกเลีย่ งการบ่งชีถ้ งึ ตัวบุคคล และข้อมูลส่วนตัวของผูร้ บั บริการ
(c) นักจิตวิทยาวางแผนล่วงหน้าเพื่ออานวยความสะดวกในการส่งต่ออย่างเหมาะสม และเพื่อปกป้อง
ข้อมูลความลับและบันทึกข้อมูล ในกรณีนักจิตวิทยาถอนตัวจากตาแหน่ งหรือการปฏิบตั งิ าน (ดูเพิม่ เติม
ข้อ 3.12 การทาให้การบริการขาดตอน และ 10.09 การทาให้การบาบัดขาดตอน)
6.03 กำรระงับบันทึกที่ไม่ได้มีกำรชำระค่ำบริ กำร
นักจิตวิทยาไม่ปฏิเสธการให้ขอ้ มูลบันทึกทีอ่ ยูใ่ นการดูแลเมือ่ ถูกร้องขอเพื่อประกอบการบาบัดรักษากรณี
ฉุกเฉิน เพียงเพราะยังไม่ได้รบั การชาระค่าบริการ
6.04 ค่ำบริ กำร และกำรจัดกำรทำงกำรเงิ น
(a) ในช่ ว งแรกของการสร้างความสัม พัน ธ์เชิงวิช าชีพ ให้นัก จิต วิท ยาและผู้รบั บริก ารท าการตกลง
เกีย่ วกับบริการตลอดจนค่าตอบแทนและระบบการชาระเงิน
(b) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของนักจิตวิทยาควรสอดคล้องกับกฎหมาย
(c) นักจิตวิทยาแจ้งค่าบริการทีถ่ ูกต้อง และไม่ชกั จูงให้เกิดความเข้าใจผิดต่อค่าบริการ
(d) หากข้อจากัดทางการเงินมีผลกระทบต่อการให้บริการ ให้นักจิตวิทยาทาการตกลงกับผูร้ บั บริการให้
เร็วทีส่ ุดตามความเหมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 10.09 การทาให้การบาบัดขาดตอน และ 10.10 การยุตกิ าร
บาบัดรักษา)
(e) หากผูร้ บั บริการไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ และหากนักจิตวิทยาจะใช้ตวั แทนติดตาม
ทวงหนี้ หรือตัวแทนทางกฎหมายเพื่อ เก็บค่าธรรมเนียม ให้นักจิต วิทยาแจ้งแก่ผู้รบั บริการก่ อนที่จะ
ดาเนินการมอบหมายตัวแทนนัน้ เพื่อให้โอกาสผู้รบั บริการชาระค่าธรรมเนียมที่ค้างจ่าย (ดูเพิม่ เติมข้อ
4.05 การเปิดเผยความลับ 6.03 การระงับบันทึกที่ไม่ได้มกี ารชาระค่าบริการ และ 10.01 การแจ้งข้อมูล
การบาบัดรักษาและการยินยอมรับการรักษา)
ส่องโสม พึง่ พงศ์ และ สุณสิ า คินทรักษ์

หน้า 18 / 30

หลักจรรยาบรรณสาหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ ฉบับแก้ไข ค.ศ. 2010 (ฉบับภาษาไทยปรับปรุ งและเรี ยบเรี ยงใหม่ ค.ศ. 2016)

6.05 กำรต่อรองแลกเปลี่ยนกับผูร้ บั บริ กำรหรือผูป้ ่ วย
การต่ อ รองแลกเปลี่ย น คือ การยอมรับ ในบริก าร สิน ค้า หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ที่ไม่เป็ น ตัว เงิน จาก
ผูร้ บั บริการ อันเป็ นการตอบแทนจากบริการทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาอาจรับสิง่ ตอบแทน ได้เฉพาะใน
กรณี 1) สิง่ ตอบแทนนัน้ ไม่นามาซึ่งความไม่สมควรในการบาบัดรักษา และ 2) การสรุปผลการบริการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบหรือถูกบิดเบือน (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.05 ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน และ 6.04 ค่าบริการ และ
การจัดการทางการเงิน)
6.06 ควำมถูกต้องของรำยงำนสำหรับกำรเบิ กจ่ำยจำกแหล่งทุน
ในรายงานสาหรับการเบิกจ่ายจากแหล่งทุน ให้นักจิตวิทยาดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้รายงาน
ถูกต้องตามรูปแบบและแนวทางการให้บริการหรืองานศึกษาวิจยั ที่ดูแล ตามค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
หรือการจ่ายเงินทีเ่ กี่ยวข้องจริง รวมถึงการระบุแหล่งทุนในการเบิกจ่าย ข้อสรุปทีพ่ บ และผลการวินิจฉัย
(ดูเพิม่ เติมข้อ 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล 4.04 การลดความเสีย่ งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และ
4.05 การเปิดเผยความลับ)
6.07 กำรส่งต่อบริ กำร และค่ำบริ กำร
เมื่อ นัก จิต วิท ยาท าการช าระหรือ ได้รบั ค่ า ธรรมเนี ย ม หรือ ส่ ว นแบ่ งค่ า ธรรมเนี ย มจากวิช าชีพ อื่น ที่
นอกเหนือจากค่าจ้างงานให้การรับจ่ายเงินของแต่ละฝ่ายอยูบ่ นพืน้ ฐานของบริการทีใ่ ห้จริง (ไม่ว่าจะเป็ น
บริการทางคลินิก ให้การปรึกษา หรือการบริหารจัดการ) และไม่รวมพื้นฐานการให้บริการในการส่งต่อ
(ดูเพิม่ เติมข้อ 3.09 การร่วมมือกับวิชาชีพอื่น)
7.กำรให้กำรศึกษำและกำรฝึ กอบรม
7.01 กำรออกแบบวำงแผนโครงกำรศึกษำอบรม
นักจิตวิทยาทีร่ บั ผิดชอบโครงการฝึกอบรม ควรดาเนินการออกแบบโครงการให้สามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม และให้ได้ตามมาตรฐานการรับรองวิชาชีพประกอบโรคศิลปะ หรือ
เป้าหมายอื่นของแต่ละโครงการ (ดูเพิม่ เติมข้อ 5.03 คาอธิบายถึงการฝึ กอบรมหรือการเรียนการสอน
แบบ non-degree)
7.02 คำอธิ บำยโครงกำรศึกษำอบรม
นักจิตวิทยาที่รบั ผิดชอบต่อโครงการศึกษาอบรม ควรดาเนินการอย่างเหมาะสมในการอธิบายเนื้อหา
โครงการ (รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษา การทาจิตบาบัด กลุ่ ม
ทดลอง แผนการขอค าปรึก ษา หรือ บริก ารสาธารณะอื่น ) เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ก ารฝึ ก อบรม
ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ท่จี ะได้รบั ตลอดจนคุณสมบัติและข้อกาหนดในการจบหลักสูตรของโครงการ
โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องจัดทาขึน้ และแจ้งแก่ผทู้ ส่ี นใจโครงการทุกคน
7.03 ควำมถูกต้องในกำรให้ควำมรู้
(a) นักจิตวิทยาดาเนินการควบคุมดูแลรายวิชาให้ถูกต้องครอบคลุมตามหัวข้อโครงการอย่างเหมาะสม
โดยการประเมินผลการดาเนินการและรูปแบบการเรียนรู้ มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงกรณีการปรับ เปลี่ยน
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เนื้อหาหรือข้อกาหนดเมือ่ มีความจาเป็น โดยนักศึกษาได้เห็นด้วยว่าการปรับเปลีย่ นนี้จะช่วยให้หลักสูตร
มีความสมบูรณ์ขน้ึ (ดูเพิม่ เติมข้อ 5.01 หลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลเท็จ การโกหก หรือการบิดเบือนข้อมูล)
(b) เมื่อเกี่ยวข้องในการให้ความรูห้ รือการฝึกอบรม นักจิตวิทยาแสดงข้อมูลความรูท้ างจิตวิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.03 การรักษาความสามารถ)
7.04 กำรให้นักศึกษำเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว
นักจิตวิทยาไม่ขอให้นักศึกษาหรือผูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้การปรึกษาดูแล เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในชัน้ เรียนหรือใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ทางวาจาและทางลายลักษณ์อกั ษร โดยเฉพาะในเรื่องประสบการณ์หรือปญั หา
ทางเพศ ประสบการณ์การถูกทารุณกรรมหรือการถูกทิง้ ประวัตกิ ารบาบัดรักษาทางจิตใจ สัมพันธภาพ
กับครอบครัว เพื่อน คู่รกั หรือคู่สมรส หรือบุคคลอื่นทีม่ คี วามสาคัญ ยกเว้นในกรณี 1) ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วใน
กระบวนการแรกรับ และในเอกสารของโครงการ หรือ 2) เป็ น สิ่งจาเป็ น ในการประเมิน หรือ ให้ก าร
ช่วยเหลือป้องกันนักเรียนที่มปี ญั หาดังกล่าว จากการฝึ กปฏิบตั ิท่จี ะก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อ
นักศึกษาผูน้ นั ้ และต่อผูอ้ ่นื
7.05 กำรบำบัดรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มที่เป็ นวิ ชำบังคับ
(a) เมื่อ การบ าบัด รายบุ ค คลหรือ รายกลุ่ ม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิช าบัง คับ ในโครงการศึ ก ษาอบรม
นักจิตวิทยาที่รบั ผิดชอบต่อโครงการ ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้เลือกการบาบัดรักษาจากผูบ้ าบัดที่
ไม่เกีย่ วข้องกับโครงการศึกษาอบรม (ดูเพิม่ เติม ข้อ 7.02 คาอธิบายโครงการศึกษาอบรม)
(b) อาจารย์ห รือ เจ้าหน้ าที่ห ลัก สูต รผู้ท่รี บั ผิดชอบหรือ มีแนวโน้ ม ว่าจะรับ ผิดชอบต่ อ การประเมินผล
การศึก ษานั ก เรีย นนั ก ศึก ษา ไม่เ ป็ น ผู้ให้ก ารบ าบัด รัก ษาแก่ นั ก เรีย นผู้นั น้ เอง (ดู เพิ่ม เติม ข้อ 3.05
ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน)
7.06 กำรประเมิ นนักศึกษำหรือผูท้ ี่อยู่ภำยใต้ กำรดูแล (Supervisee)
(a) ในสัม พั น ธภาพเชิ ง วิช าการหรือ เชิ ง การให้ ค าปรึก ษาดู แ ล (supervisory) นั ก จิต วิท ยาสร้า ง
กระบวนการเฉพาะและกาหนดเวลาในการให้ feedback แก่นักศึกษาหรือผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้การดูแล โดยควร
แจ้งรายละเอียดของกระบวนการนี้ให้นกั ศึกษาทราบในช่วงแรกของการให้คาปรึกษา
(b) นั ก จิต วิท ยาประเมิน ผลนั ก ศึก ษาหรือ ผู้อ ยู่ภ ายใต้ ก ารดู แ ล บนพื้น ฐานของประสบการณ์ และ
ความสามารถตามข้อกาหนด ของโครงการทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
7.07 ควำมสัมพันธ์ทำงชู้สำวกับนักศึกษำหรือผูท้ ี่อยู่ภำยใต้ กำรดูแล
นักจิตวิทยาไม่ยุ่งเกี่ยวในสัมพันธภาพเชิงชู้สาวกับนักศึกษาหรือผู้ อยู่ภายใต้การดูแล ผู้อยู่ในคณะหรือ
หน่ วยงานการศึกษาอบรมเดียวกัน หรือกับผูท้ น่ี กั จิตวิทยามีอทิ ธิพลหรือมีแนวโน้มว่าจะมีอทิ ธิพลในการ
ประเมินผูน้ นั ้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.05 ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน)
8.งำนวิ จยั และกำรตีพิมพ์เผยแพร่
8.01 กำรได้รบั อนุญำตจำกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ ต้ อ งมีก ารขออนุ ญ าตหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ให้ นั ก จิต วิท ยาแจ้ง ข้อ มู ล ที่ถู ก ต้ อ งเกี่ย วข้อ งกับ
โครงการวิจยั และจะทาการวิจยั ก็ต่อเมื่อได้รบั การอนุ ญาต และให้นักจิตวิทยาควบคุมดูแลงานวิจยั ให้
เป็นไปตามโครงการทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ส่องโสม พึง่ พงศ์ และ สุณสิ า คินทรักษ์
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8.02 กำรแจ้งข้อมูลกำรวิ จยั และกำรยิ นยอมเข้ำร่วมวิ จยั (Informed Consent for Research)
(a) เมื่อทาการแจ้งข้อมูลการวิจยั และมีการยินยอมเข้าร่วมวิจยั ตามมาตรฐานข้อ 3.10 แล้ว ให้นักจิตวิทยา
แจ้งแก่ผรู้ ว่ มวิจยั เกี่ยวกับ 1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาทีใ่ ช้ และกระบวนการ 2) สิทธิของผูร้ ว่ ม
วิจยั ในการปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจยั หลังจากทีไ่ ด้ร่วมวิจยั ไปแล้ว 3) ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จาก
การถอนตัว 4) ปจั จัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างการวิจยั ที่อาจมีผลต่ อความต้องการร่วมวิจยั อาทิ ความเสี่ยง
ต่ างๆ ความไม่ ส ะดวกสบายทัง้ กายและใจ และผลกระทบทางอารมณ์ 5) ประโยชน์ จากการวิจ ยั 6)
ข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล 7) สิง่ ตอบแทนสาหรับผูเ้ ข้าร่วม 8) บุคคลสาหรับติดต่อเมื่อมีคาถามเกีย่ วกับ
งานวิจ ยั หรือ สิท ธิของผู้เข้าร่วม ให้ นัก จิต วิท ยาเปิ ด โอกาสให้ผู้เข้าร่ว มสอบถามและให้ค าตอบหรือ
คาอธิบายที่เหมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 8.03 การยินยอมให้บนั ทึกภาพหรือเสียงขณะทาการวิจยั 8.05 การ
ทาวิจยั ทีป่ ราศจาก informed consent และ 8.07 การบิดเบือนข้อมูลในการวิจยั )
(b) ให้นักจิตวิทยาที่ควบคุมดูแลงานวิจยั เชิงบาบัดรักษาและการทดลองรักษา อธิบายแก่ผู้ร่วมวิจยั ใน
ช่วงแรกของการวิจยั ถึง 1) ลักษณะของการบาบัดรักษาดังกล่าว 2) บริการที่จะมีให้และไม่มใี ห้สาหรับ
กลุ่มควบคุม หากเหมาะสม 3) ความหมายของแผนการบาบัดรักษาและกลุ่มควบคุม 4) การบาบัดรักษา
ทางเลือกอื่น หากผูร้ ่วมวิจยั ไม่ต้องการร่วมวิจยั หรือต้องการถอนตัวจากการวิจยั กรณีรว่ มทาวิจยั ไปแล้ว
และ 5) สิง่ ชดเชยหรือค่าตอบแทน ในการเข้าร่วมวิจยั (หากเหมาะสม) ไม่ว่าผู้เข้าร่วมหรือผู้สนับสนุ น
ทางการเงินจะชาระคืนหรือไม่ (ดูเพิม่ เติมข้อ 8.02a การแจ้งข้อมูลการวิจยั และการยินยอมเข้าร่วมวิจยั )
8.03 กำรยิ นยอมให้บนั ทึกภำพหรือเสียงขณะทำกำรวิ จยั
นักจิตวิทยาได้รบั ใบเซ็นยินยอม จากผู้เข้าร่วมวิจยั ก่อนทาการบันทึกเสียงหรือภาพ เพื่อบันทึกข้อมูล
นอกเสียแต่ว่า 1) งานวิจยั เป็ นการบันทึกข้อมูลตามธรรมชาติในสถานทีส่ าธารณะ และการบันทึกนี้จะไม่
ถูกนาไปใช้ในการระบุตวั บุคคลหรือก่อให้เกิดอันตราย 2) งานวิจยั มีการบิดเบือนข้อมูล และใบยินยอมให้
บันทึกข้อมูลได้รบั ในช่วงสัมภาษณ์ (ดูเพิม่ เติม ข้อ 8.07 การบิดเบือนข้อมูล ในการวิจยั )
8.04 ผูร้ ่วมวิ จยั ที่เป็ นผูป้ ่ วย นักเรียนนักศึกษำ หรือผูด้ ้อยโอกำส
(a) เมื่อ นั ก จิต วิท ยาควบคุ ม ดู แ ลงานวิจ ัย ที่ม ีผู้ ร่ ว มวิจ ัย เป็ น ผู้ ป่ ว ย นั ก เรีย น หรือ ผู้ ด้อ ยโอกาส ให้
นักจิตวิทยาดาเนินการเพื่อปกป้องผูร้ ่วมวิจยั จากผลกระทบข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเกิดจากการปฏิเสธ
หรือการถอนตัวจากงานวิจยั
(b) เมื่อการเข้าร่วมวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับ หรือเป็ นโอกาสในการได้คะแนนพิเศษ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ควรได้รบั ทางเลือกสาหรับกิจกรรมทีเ่ ป็ นธรรม
8.05 กำรทำวิ จยั ที่ ปรำศจำก informed consent
นักจิตวิทยาอาจละเว้นการมีการเซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจยั เฉพาะในกรณี (1) เมื่องานวิจยั นัน้ ได้รบั การ
พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าจะไม่ส่งผลเสียด้านอารมณ์จติ ใจหรือเป็ นอันตราย และเป็ น a) การศึกษา
ถึงการปฏิบตั งิ านในการเรียนรูต้ ามปกติ b) แบบสอบถามที่ไม่ระบุช่อื ผู้ตอบหรือการสังเกตทัวไปตาม
่
ธรรมชาติ หรือ เป็ นงานวิจยั ทางเอกสารที่การเปิ ดเผยค าตอบไม่ทาให้ผู้ต อบหรือ ผู้ร่วมวิจยั ตกอยู่ใน
อัน ตรายหรือ สภาวะเสียหายทางด้านการเมืองวัฒ นธรรม ด้านการเงิน ด้านสถานะการทางาน หรือ
ชื่อ เสีย ง โดยมีก ารคุ้ม ครองสิท ธิส่ ว นบุ ค คลหรือ การเก็บ รัก ษาความลับ และ c) การศึก ษาป จั จัย ที่
ส่องโสม พึง่ พงศ์ และ สุณสิ า คินทรักษ์
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เกีย่ วข้องกับการทางาน หรือประสิทธิภาพในการทางาน ทีด่ าเนินการวิจยั ในองค์กรโดยทีไ่ ม่มผี ลกระทบ
ต่อสภาวะการจ้างงานของผู้ร่วมวิจยั และมีการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือการเก็บรักษาความลับ (2)
หรือในกรณีอ่นื ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมายของรัฐ หรือกฎระเบียบขององค์กร
8.06 กำรให้สิ่งจูงใจในกำรเข้ำร่วมวิ จยั
(a) นักจิตวิทยาพยายามหลีกเลีย่ งการให้สงิ่ จูงใจทางการเงินหรือจูงใจอื่นในการเข้าร่วมวิจยั เมือ่ สิง่ จูงใจ
นัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะบังคับให้รว่ มวิจยั อย่างไม่เต็มใจ
(b) เมื่อเสนอบริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นสิง่ ตอบแทนหรือจูงใจในการเข้าร่วมวิจยั ให้นักจิตวิทยาสร้าง
ความเข้าใจให้ชดั เจนถึงรูปแบบลักษณะของบริการดังกล่าว ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ บทบาทหน้ าที่
และข้อจากัดต่างๆ (ดูเพิม่ เติมข้อ 6.05 การต่อรองราคากับผูร้ บั บริการหรือผูป้ ว่ ย)
8.07 กำรบิ ดเบือนข้อมูลในกำรวิ จยั
(a) นัก จิต วิท ยาไม่ค วบคุ ม ดูแ ลงานวิจยั ที่มกี ารบิด เบือ นข้อ มูล ยกเว้น ในกรณี ท่ีก าหนดไว้ว่าการใช้
เทคนิคบิดเบือนนัน้ ควบคุมโดยหลักทางวิทยาศาสตร์ ทางการศึกษา หรือแบบประยุกต์อ่นื ๆ และไม่ม ี
ทางเลือกอื่นทีเ่ หมาะสมและไม่มกี ารบิดเบือน
(b) นักจิตวิทยาไม่บดิ เบือนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั แก่ผู้ท่จี ะเข้าร่วมวิจยั อันมีแนวโน้ มให้เกิดอันตราย
หรือความเจ็บปวดทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
(c) ให้นกั จิตวิทยาอธิบายการบิดเบือนใดๆ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของรูปแบบและการดาเนินการทดลองวิจยั ต่อ
ผูร้ ่วมวิจยั ล่วงหน้าให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้ ทีเ่ หมาะสมคือในการสรุปข้อมูลก่อนการเข้าร่วม แต่
ต้องไม่หลังจากการสรุปข้อมูลทีไ่ ด้ โดยให้สทิ ธิผเู้ ข้าร่วมสามารถถอดถอนข้อมูลของตนได้หากต้องการ
(ดูเพิม่ เติมข้อ 8.08 การสัมภาษณ์ซกั ถาม)
8.08 กำรสัมภำษณ์ ซกั ถำม
(a) นักจิตวิทยาให้โอกาสผู้เข้าร่วมวิจยั ในการรับรู้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปแบบงานวิจยั ผลลัพธ์
และข้อสรุปของงานวิจยั และให้นักจิตวิทยาดาเนินการจัดการเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน
ของผูร้ ว่ มวิจยั ทีน่ กั จิตวิทยาให้ความสาคัญ
(b) หากคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ หรือคุณสมบัตทิ างวิทยาศาสตร์ เป็ นเหตุให้ต้องปิดบังหรือยับยัง้ ข้อมูล
เหล่านี้ ให้นกั จิตวิทยา ใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการลดความเสีย่ งของอันตรายดังกล่าว
(c) เมื่อ นั ก จิต วิท ยาตระหนั ก ได้ ว่ า เครื่อ งมือ วิจ ัย ท าให้ เ กิด อัน ตรายแก่ ผู้ ร่ว มวิจ ัย ให้ นั ก จิต วิท ยา
ดาเนินการลดอันตรายนัน้ อย่างเหมาะสม
8.09 กำรดูแลและกำรนำสัตว์หรือมนุษย์มำใช้ในงำนวิ จยั
(a) นักจิตวิทยา ได้รบั มา ให้การดูแล นาไปใช้ และ ทิ้งสัตว์ ตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด และตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
(b) ให้นัก จิต วิท ยาที่เคยฝึ ก อบรมการท าวิจยั และมีป ระสบการณ์ ดูแลสัต ว์ท ดลอง เป็ นผู้ดูแลแนะน า
ขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ และรับผิดชอบให้สตั ว์นัน้ ได้รบั การปฏิบตั ิท่เี หมาะสม สะดวกสบาย ดูแล
สุขภาพ และดูแลรักษาเยีย่ งมนุษย์
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(c) นักจิตวิทยาต้องมันใจว่
่ าทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของตนทีเ่ กี่ยวข้องกับการนาสัตว์มาใช้ ได้รบั การ
อธิบายถึงกระบวนการศึกษาวิจยั การดูแลรักษา และการจับต้องสัตว์ทดลอง อย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าทีข่ องแต่ละคน
(d) นักจิตวิทยาพยายามหาทางลดความไม่สบาย การติดเชือ้ โรคภัย หรือการเจ็บปวดของสัตว์ท่นี ามา
ศึกษาวิจยั
(e) นักจิตวิทยาทาให้สตั ว์ได้รบั ความเจ็บปวด ความเครียด หรือ ถอดถอนสิง่ จาเป็ นในการดารงชีวติ
เฉพาะเมื่อ กระบวนการอื่นไม่เอื้อ อ านวย และเป้าหมายของกระบวนการนัน้ ควรเหมาะสมตามหลัก
วิทยาศาสตร์และเชิงคุณค่า
(f) นักจิตวิทยากระทาการผ่าตัดภายใต้การวางยาสลบที่เหมาะสมและดาเนินการตามขัน้ ตอนที่จะลด
อัตราการติดเชือ้ และลดอาการปวดระหว่างและหลังผ่าตัด
(g) เมื่อถึงเวลาที่สตั ว์ทดลองจะต้องเสียชีวติ ให้นักจิตวิทยาดาเนินการในทันทีในการลดความเจ็บปวด
ด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสม
8.10 กำรรำยงำนผลกำรวิ จยั
(a) นักจิตวิทยาไม่สร้างข้อมูลเท็จ (ดูเพิม่ เติมข้อ 5.01a หลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลเท็จ การโกหก หรือการ
บิดเบือนข้อมูล)
(b) หากนักจิตวิทยาพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดในข้อมูลที่ได้ตพี มิ พ์เผยแพร่ไปแล้ว ให้นักจิตวิทยาดาเนินการ
อย่างเหมาะสมในการทาให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็ นการแก้ไข การถอนข้อมูลที่ได้พมิ พ์ผดิ ไป หรือวิธอี ่นื ที่
เหมาะสม
8.11 กำรนำผลงำนหรือส่วนหนึ่ งของผลงำนของผูอ้ ื่นมำเป็ นของตนเอง โดยไม่ได้รบั อนุญำต
นักจิตวิทยาไม่แสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานของผูอ้ ่นื หรือข้อมูลของผูอ้ ่นื ว่าเป็ นของตน แม้ว่าผลงาน
นัน้ หรือแหล่งข้อมูลนัน้ ได้รบั การอ้างอิงถึงเป็นช่วงๆ
8.12 Publication Credit (สิ ทธิ ในควำมดีควำมชอบตลอดจนสิ ทธิ ในกำรเป็ นเจ้ำของผลงำนที่
ได้รบั กำรเผยแพร่)
(a) นักจิตวิทยาได้รบั credit ในสิทธิของผูเ้ ขียน และรับผิดชอบต่องานเขียน เฉพาะในผลงานทีไ่ ด้ทาจริง
หรือทีไ่ ด้มบี ทบาทจริง (ดูเพิม่ เติมข้อ 8.12b Publication Credit)
(b) สิท ธิข องผู้ เ ขีย นและ publication credit อื่น สามารถแสดงถึ ง บทบาทเชิง วิช าชีพ ของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องได้อ ย่างถู กต้อ ง แม้จะมีตาแหน่ งทางองค์กร เช่นประธานโครงการ ก็ไม่อ าจใช้สทิ ธิผู้เขียน
สาหรับบทบาทรองในการศึกษาวิจยั หรือในการเขียนผลงานควรได้รบั การกล่าวถึงอย่างเหมาะสม เช่น
ใน footnote หรือบทกล่าวนา
(c) กรณีทน่ี ักศึกษามีช่อื ร่วมเป็ นผูเ้ ขียนบทความทีม่ ผี เู้ ขียนหลายคน ในงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ให้
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในภาควิชาหารือและหาข้อสรุปถึ ง publication credit ของนักศึกษา ให้เร็วที่สุด
เท่ าที่ท าได้ ภายใต้ก ระบวนการวิจยั อย่างเหมาะสม ยกเว้นภายใต้ส ถานการณ์ เฉพาะบางอย่าง (ดู
เพิม่ เติมข้อ 8.12b Publication Credit)
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8.13 กำรทำซำ้ ของข้อมูลหรือสิ่ งตีพิมพ์
นัก จิต วิทยาต้องไม่จดั พิมพ์ห รือเผยแพร่ข้อมูลที่เคยได้รบั การเผยแพร่แล้วในอดีต แต่ ไม่รวมถึงการ
จัดพิมพ์ซ้าภายหลังจากทีม่ กี ารแจ้งข้อมูลและประสานงานอย่างเหมาะสมแล้วกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
8.14 กำรแบ่งข้อมูลงำนวิ จยั เพื่อกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
(a) ภายหลังที่ผลงานวิจยั ถูกเผยแพร่หรือตีพมิ พ์ นักจิตวิทยาไม่หวงข้อมูลจากการวิจยั แก่วชิ าชีพอื่นที่ม ี
คุณสมบัติ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ตี ้องการจะตรวจสอบการอ้างสรุป ด้วยการวิเคราะห์ซ้า และเป็ นผูท้ ่จี ะนาข้อมูลมาใช้
เพื่อประโยชน์ดงั กล่าวเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมีการตระหนักถึงการรักษาสิทธิและความลับของผู้ร่วม
วิจยั อย่างไรก็ตามมาตรฐานนี้ไม่สามารถห้ามนักจิตวิทยาในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว
(b) นักจิต วิทยาผู้ขอข้อมูลจากนักจิตวิทยาอื่นเพื่อตรวจสอบการอ้างสรุป โดยการวิเคราะห์ซ้า ให้ใช้
ข้อมูลที่ได้รบั มาเฉพาะในวัต ถุประสงค์นัน้ ๆ และในการขอข้อ มูล งานวิจยั นักจิต วิทยาต้องมีเอกสาร
ข้อตกลงเป็นลายลักษณะอักษรสาหรับการใช้ขอ้ มูลนัน้
8.15 ผูต้ รวจทำนและผู้วิจำรณ์ งำนวิ จยั
นักจิตวิทยาผูต้ รวจทานหรือวิจารณ์เอกสารสาหรับเผยแพร่ ตีพมิ พ์ ยอมรับ หรือตรวจทานต้นฉบับวิจยั
ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและความลับของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิความเป็ นเจ้าของของ
ข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวและของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
9.กำรทดสอบทำงจิ ตวิ ทยำ
9.01 หลักพื้นฐำนกำรทดสอบ
(a) นักจิตวิทยาใช้ความคิดในการแสดงความคิดเห็น รายงานผล และให้การวินิจฉัยหรืออธิบายผลจาก
การประเมิน โดยมีพ้นื ฐานข้อมูลและเครื่องมือที่เหมาะสมมาสนั บสนุ นความคิดนัน้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.04
การยึดเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิชาชีพ)
(b) นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 9.01 c นักจิตวิทยาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะทาง
จิตใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้ทา การประเมินทดสอบบุคคลนัน้ แล้วอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุ นความ
คิดเห็นหรือข้อสรุปนัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่กี ารทดสอบไม่สามารถทาได้ ให้นักจิตวิทยาบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรถึงความพยายามทดสอบที่ได้ทาไป และผลที่ได้จากความพยายามดังกล่าว โดยแจก
แจงตัวแปรที่น่าจะทาให้เกิดข้อจากัดตลอดจนความถูกต้องและน่ าเชื่อถือของผลที่ได้หรือข้อสรุปนัน้ ๆ
(validity & reliability) (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.01 ขอบเขตความสามารถ 9.06 การแปลผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ)
(c) เมื่อนักจิตวิทยาควบคุมดูแลการทวนสอบข้อมูลหรือให้ก ารปรึกษา การควบคุมดูแล และพบว่าการ
ทดสอบผู้รบั บริการนัน้ ไม่เหมาะสมหรือไม่จาเป็ นในการสรุปผลหรือให้ความเห็น ให้นักจิตวิทยาอธิบาย
เหตุดงั กล่าว และแหล่งของข้อมูลทีน่ ามาแสดงความเห็นหรือแนะนา
9.02 กำรทดสอบและกำรใช้แบบทดสอบ
(a) นักจิตวิทยา ต้องควบคุมดูแล พัฒนา คิดคะแนน แปลผล หรือนาเครื่องมือทดสอบ การสัมภาษณ์
แบบทดสอบ หรือเครื่องมือใดๆ มาประยุกต์ใช้ ในแนวทางและเป้าหมายที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
การนาไปใช้ของเครือ่ งมือทดสอบ
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(b) นักจิต วิทยาใช้เครื่องมือทดสอบที่มกี ารหาความถูกต้องและน่ าเชื่อถือ (validity & reliability) ของ
แบบทดสอบจากกลุ่ มตัว อย่างของประชากรที่ต้อ งการทดสอบ หากความถู กต้องและน่ าเชื่อ ถือ ของ
แบบทดสอบ ยังไม่ได้รบั การวิจยั ค้นคว้าให้นักจิตวิทยาอธิบายถึงข้อ เด่นข้อ ด้อ ยของผลการทดสอบ
ตลอดจนข้อจากัดของการแปลผลและผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ
(c) นักจิตวิทยาใช้กระบวนการทดสอบทีเ่ หมาะสมกับภาษาและความสามารถของผูท้ ถ่ี ูกทดสอบ ยกเว้น
การใช้ภาษาอื่นเป็นสิง่ สาคัญเกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์การทดสอบ
9.03 กำรแจ้งข้อมูลกำรทดสอบและกำรยิ นยอมรับกำรทดสอบ (Informed Consent in Assessment)
(a) นักจิตวิทยามีการแจ้งข้อมูล การทดสอบเพื่อการยินยอมรับการทดสอบ การตรวจประเมิน หรือการ
วินิจฉัย ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.10 ยกเว้นในกรณี 1) การทดสอบถูกกาหนดโดยศาลสังหรื
่ อกฎหมาย 2)
informed consent นัน้ ถู ก แสดงเป็ น นัย เนื่อ งจากการทดสอบนัน้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของธรรมเนี ยมปฏิบ ัติ
ตามปกติข องสถานการศึก ษา สถาบัน หรือ องค์ ก ร เช่ น บุ ค คลยิน ยอมรับ การทดสอบเพราะเป็ น
กระบวนการของการสมัครงาน หรือ 3) เมือ่ วัตถุประสงค์ของการทดสอบคือการประเมินความสามารถใน
การตัดสินใจ ใน informed consent ควรจะมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ ค่าธรรมเนียม
การเกี่ย วข้อ งของบุ ค คลที่ส าม ตลอดจนข้อ จากัดของสิท ธิส่ ว นบุ ค คล และโอกาสที่ผู้ถู ก ทดสอบจะ
สามารถสอบถามหรือได้รบั ผลการทดสอบ
(b) นัก จิต วิท ยาแจ้งให้บุ ค คลนัน้ ทราบเกี่ยวกับ ข้อ มูล การทดสอบและการยินยอมโดยเปิ ด โอกาสให้
สอบถามได้ สาหรับผู้ท่ถี ูกกาหนดโดยหมายศาลหรือกฎหมายให้ทาการทดสอบ ให้นักจิตวิทยาแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ของบริการทดสอบ ด้วยภาษาทีผ่ ถู้ ูกทดสอบจะสามารถเข้าใจได้อย่างดี
(c) นักจิตวิทยาที่มผี ู้ช่วยแปลทางภาษา ควรได้รบั อนุ ญาตจากผู้ถูกทดสอบในการมีผู้ช่วยแปล และให้
คานึงถึงการรักษาข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลจากผลการทดสอบและแบบทดสอบเป็ นสาคัญ รวมถึงคาแนะนา
รายงานผล การวินิ จ ฉั ย การอธิบ ายแปลผล และการทดสอบทางนิ ติ จ ิต วิท ยา ตลอดจนถึ ง การ
ปรึกษาหารือในขอบเขตที่รกั ษาความลับหรือสิทธิส่วนบุคคลไว้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.05 การมอบหมายงาน
ให้ผู้อ่นื 4.01 การรักษาสิทธิส่วนบุคคล 9.01 หลักพื้นฐานการทดสอบ 9.06 การแปลผลที่ได้จากการ
ทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท้ ข่ี าดคุณสมบัต)ิ
9.04 กำรเปิ ดเผยข้อมูลจำกกำรทดสอบ
(a) ค าว่า “ข้อ มูล จากการทดสอบ” หรือ “test data” หมายถึง คะแนนดิบ และ scaled scores ที่ผู้ถู ก
ทดสอบตอบคาถามหรือแสดงออกต่อสิง่ กระตุ้นจากแบบทดสอบ และสิง่ ทีน่ กั จิตวิทยาบันทึกระหว่างการ
ประเมินทดสอบ อันได้แก่ ท่าทางคาพูด และพฤติกรรมของผูถ้ ูกทดสอบ นอกจากนี้ คาตอบจากส่วนต่าง
ๆ ของการทดสอบก็จดั ว่าเป็ น “ข้อมูลจากการทดสอบ” เช่นกัน ในการเปิ ดเผยข้อมูลจากการทดสอบ
นักจิตวิทยาเปิดเผยข้อมูลได้เฉพาะที่ระบุในวัตถุประสงค์การเปิ ดเผย อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาอาจไม่
เปิดเผยข้อมูลการทดสอบเพื่อต้องการปกป้องผูถ้ ูกทดสอบหรือผูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องจากอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้จากการนาผลการทดสอบและแบบทดสอบไปใช้อย่างผิดๆ และขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องโดยให้ระลึก
ไว้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูล ความลับ หรือสิทธิส่วนบุคคลนัน้ ถูกควบคุมโดยกฎหมาย (ดูเพิม่ เติมข้อ 9.11
การเก็บรักษาแบบทดสอบ)
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(b) กรณีท่ไี ม่มกี ารอนุ ญ าตจากผู้ถู ก ทดสอบ นักจิต วิทยาสามารถเปิ ดเผยข้อ มูลจากการทดสอบ ได้
เฉพาะกรณีทม่ี หี มายศาล หรือมีกฎหมายบังคับ
9.05 กำรสร้ำงแบบทดสอบ
นัก จิต วิทยาที่ได้ทาการสร้างหรือพัฒนาแบบทดสอบ ควรใช้กระบวนการ psychometric ที่เหมาะสม
ตลอดจนควรมีความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพและความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์การวิจยั ทีท่ นั สมัยเป็ นปจั จุบนั ใน
การออกแบบสร้างแบบทดสอบ การสร้างความเป็ นมาตรฐานของแบบทดสอบ (standardization) การ
สร้างความถูก ต้องแม่นยา (validity) การควบคุมหรือการป้อ งกันอคติ (bias) และข้อแนะนาในการนา
แบบทดสอบไปใช้
9.06 กำรแปลผลที่ได้จำกกำรทดสอบ
ในการแปลผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ อันรวมถึง การแปลโดยใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ช่วย นักจิตวิทยาควร
ให้ความสาคัญกับเป้าหมายการทดสอบเช่นเดียวกับความสามารถในการทดสอบ และลักษณะอื่นของผูถ้ ูก
ทดสอบ เช่นความแตกต่างของสถานการณ์หรือสถานะผูถ้ ูกทดสอบ ความแตกต่างในตัวบุคคล ทางภาษา
และวัฒนธรรม โดยสิง่ ทัง้ หลายนี้ล้วนมีผลต่อวิจารณญาณในการตัดสินใจของนักจิตวิทยา และมีผลต่อ
ความถูกต้องแม่นยาของการแปลผลที่ได้ โดยให้นักจิตวิทยาระบุถงึ ข้อจากัดของการแปลผลในรายงาน
ด้วย (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.01b และc ขอบเขตความสามารถ และ 3.01 การเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรม)
9.07 กำรทดสอบโดยผูท้ ี่ขำดคุณสมบัติ
นักจิตวิทยาไม่สนับสนุ นให้ผู้ท่ขี าดคุณ สมบัตใิ ช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา ยกเว้นเมื่อเป็ นการทดสอบ
ภายใต้การฝึกอบรมและมีการควบคุมดูแลทีเ่ หมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 2.05 การมอบหมายงานให้ผอู้ ่นื )
9.08 แบบทดสอบเก่ำ และผลกำรทดสอบเก่ำ
(a) นักจิตวิทยาไม่สรุปผลการให้บริการหรือ การทดสอบประเมินโดยบนพื้นฐานข้อมูลเก่าหรือผลการ
ทดสอบทีเ่ ก่าเกินกว่าทีจ่ ะมาใช้สาหรับวัตถุประสงค์ในปจั จุบนั
(b) นักจิตวิทยาไม่สรุปผลหรือให้การแนะนาโดยอ้างอิงจากแบบทดสอบหรืออุปกรณ์ท่ลี ้าสมัย และไม่
เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในปจั จุบนั
9.09 กำรบริ กำรคิ ดคะแนนและแปลผล
(a) นั ก จิต วิท ยาที่ใ ห้ บ ริก ารทดสอบและแปลผลแก่ ผู้ เ ชี่ย วชาญในวิช าชีพ อื่น ให้ ท าการอธิบ าย
วัตถุประสงค์ คะแนนมาตรฐาน ความถูกต้องแม่นยา ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ และสรุปผลการ
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการนาคุณลักษณะพิเศษอื่นที่ได้ไปประยุ กต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(b) นักจิตวิทยาเลือกใช้บริการคิดคะแนนและแปลผล (รวมถึงการใช้บริการแปลผลอิเล็กทรอนิกส์) บน
พืน้ ฐานของความถูกต้องแม่นยาในกระบวนการและอุปกรณ์ และมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว (ดู
เพิม่ เติมข้อ 2.01b และ c ขอบเขตความสามารถ)
(c) นักจิตวิทยารับผิดชอบทีจ่ ะนาเครื่องมือทดสอบไปใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงในการแปลผลและการใช้
อุปกรณ์การทดสอบ ไม่ว่านักจิตวิทยาผูน้ นั ้ จะเป็นผูค้ ดิ คะแนนหรือแปลผลด้วยเองหรือไม่กต็ าม
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9.10 กำรแจ้งผลกำรทดสอบ
ไม่ว่าผู้คดิ คะแนนและแปลผลจะโดยนักจิตวิท ยาหรือผู้ช่วยหรือโดยบริการภายนอก นักจิตวิทยาจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการแจ้งผลต่อผู้รบั การทดสอบหรือผูแ้ ทนที่ได้รบั มอบหมาย ยกเว้นในบางกรณีทจ่ี ะไม่ม ี
การแจ้งผลเช่นในการให้การปรึกษาในองค์กร การประเมินก่อนการจ้างงาน และการประเมินทางนิตจิ ติ
เวช ซึง่ ข้อจากัดกรณีน้คี วรมีการอธิบายแก่ผถู้ ูกทดสอบล่วงหน้า
9.11 กำรเก็บรักษำแบบทดสอบ
คาว่า “แบบทดสอบ” หรือ “test materials” หมายรวมถึง คู่มอื อุปกรณ์ วัสดุ และข้อคาถามหรืออุปกรณ์
ทีม่ าเป็ นตัวกระตุ้นในการทดสอบ แต่ไม่รวมถึง “ข้อมูลจากการทดสอบ” หรือ “test data” ดังทีอ่ ธิบายไว้
ในข้อ 9.04 นักจิตวิทยาพยายามเก็บรักษาความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของแบบทดสอบ ตลอดจน
เครื่องมือทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อ งภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมายและบทบาทตามหน้ าที่ ในแนวทางที่
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้
10.กำรบำบัดรักษำ
10.01 กำรแจ้งข้อมูลกำรบำบัดรักษำและกำรยิ นยอมรับกำรรักษำ (Informed Consent to Therapy)
(a) ในการแจ้งข้อมูลการบาบัดรักษาและการยินยอมรับการรักษา ตามมาตรฐานข้อ 3.10 ให้นักจิตวิทยา
แจ้งแก่ผู้รบั บริการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบ
การเข้าบ าบัดรักษา ค่ าธรรมเนี ยม การเกี่ยวข้องของบุ ค คลที่ส าม และข้อจ ากัดของสิท ธิส่ วนบุ ค คล
ตลอดจนให้โอกาสผู้รบั บริการได้สอบถามและได้รบั คาตอบที่เหมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 4.02 การพูดคุยถึง
ข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล และ 6.04 ค่าบริการ และการจัดการทางการเงิน)
(b) ในการแจ้งข้อมูลและยินยอมรับการรักษา ด้วยแนวบาบัดแนวใหม่หรือยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ให้นักจิตวิทยา
แจ้งแก่ผรู้ บั บริการเกี่ยวกับแนวการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของการบาบัด ปจั จัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ โดยมี
การบาบัดรักษาแนวอื่นมาให้เป็นทางเลือก ตลอดจนอธิบายรูปแบบในการให้ความร่วมมือของผูร้ บั บริการ
(ดูเพิม่ เติมข้อ 2.01e Boundaries of Competency และ 3.10 Informed Consent)
(c) เมื่อผูบ้ าบัดอยู่ระหว่างการฝึกหัดและอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมดูแล (supervisor) ให้ผู้
บาบัดแจ้งแก่ผรู้ บั บริการว่าผู้บาบัดอยู่ระหว่างการฝึ กหัด และอยู่ภายใต้การดูแลของผูค้ วบคุมดูแลท่าน
ใด ให้กล่าวนามของท่านนัน้
10.02 กำรบำบัดรักษำคู่สมรสหรือครอบครัว
(a) เมื่อนักจิตวิทยายินยอมให้บริการแก่กลุ่มบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กนั เช่นคู่สมรส บุคคลสาคัญ อื่น
หรือ ผู้ ป กครองกับ บุ ต รหลาน ให้ นั ก จิต วิท ยาสร้า งความเข้า ใจในเรื่อ งต่ อ ไปนี้ ก่ อ นให้ บ ริก าร (1)
ความสัมพันธ์ของผูร้ บั บริการ (2) ความสัมพันธ์หรือบทบาททีผ่ บู้ าบัดหรือนักจิตวิทยาจะมีต่อผูร้ บั บริการ
แต่ละท่าน โดยการทาความเข้าใจนี้รวมไปถึงบทบาทของนักจิตวิทยา และการนาข้อมูลที่ได้จากการ
บาบัดไปใช้ (ดูเพิม่ เติมข้อ 4.02 การพูดคุยถึงข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล)
(b) ในกรณีทน่ี กั จิตวิทยาถูกให้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ อ่ี าจมีความขัดแย้งกัน เช่น เป็นผูบ้ าบัดครอบครัว และยังต้อง
เป็ นพยานในกระบวนการหย่าร้าง เป็ นต้น กรณีน้ีให้นักจิตวิทยาดาเนินการในการสร้างความกระจ่างใน
บทบาท ปรับเปลีย่ นและถอนตัวจากบทบาทอย่างเหมาะสม (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.05c ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน)
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10.03 กำรบำบัดแบบกลุ่ม
เมื่อนักจิตวิทยาต้องให้บริการแก่กลุ่มบุคคลในรูปแบบของกลุ่มบาบัด ให้นักจิตวิทยาอธิบายถึงบทบาท
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มทุกคน ตลอดจนข้อจากัดของสิทธิส่วนบุคคล ก่อนให้บริการ
10.04 กำรให้ กำรบำบัดแก่ผท้ ู ี่รบั กำรรักษำจำกผูอ้ ื่น
ในการตัดสินใจที่จะให้บริการแก่ผู้ท่รี บั การรักษาจากผู้บาบัดท่านอื่นอยู่แล้ว ให้นักจิตวิทยาพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงปญั หาจากการบาบัดและสวัสดิภาพของผู้รบั บริการ ให้นักจิตวิทยาปรึกษาเรื่องนี้กบั
ผู้รบั บริการหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้รบั บริการ เพื่อลดความสับสนและปญั หาความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึน้ โดยปรึกษากับผูบ้ าบัดอีกท่านเมื่อมีโอกาสสมควร และดาเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
ต่อปญั หาเชิงกระบวนการบาบัด
10.05 ควำมสัมพันธ์เชิ งชู้สำวกับผู้ป่วยหรือผู้รบั บริ กำรในปัจจุบนั
นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับผูร้ บั บริการในปจั จุบนั
10.06 ควำมสัมพันธ์เชิ งชู้สำวกับญำติ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
นักจิตวิทยาไม่เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับบุคคลทีเ่ ป็นญาติสนิท ผูป้ กครอง หรือบุคคลสาคัญ
ของผูร้ บั บริการในปจั จุบนั และต้องไม่ยตุ กิ ารบริการเพื่อเอือ้ ต่อประโยชน์ดงั กล่าว
10.07 กำรบำบัดผูท้ ี่เคยมีควำมสัมพันธ์เชิ งชู้สำว
นักจิตวิทยาจะไม่ทาการบาบัดรักษาผูท้ เ่ี คยมีความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวด้วย
10.08 ควำมสัมพันธ์เชิ งชู้สำวกับบุคคลที่เคยเป็ นผู้ป่วยหรือผูร้ บั บริ กำร
(a) นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับผูร้ บั บริการในอดีต ทีย่ ตุ กิ ารการบาบัดรักษา
อย่างเด็ดขาดไปเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี
(b) นักจิตวิทยาจะไม่เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับผูร้ บั บริการในอดีต ทีย่ ุตกิ ารการบาบัดรักษา
อย่างเด็ดขาดไปภายหลังระยะเวลา 2 ปี ยกเว้นในเหตุผลที่ไม่เหมาะสมอื่นมาประกอบ นักจิตวิทยาผู้ท่ี
เกี่ยวข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ด ังกล่ าวหลังจาก 2 ปี นับ จากวัน ที่ยุติก ารบ าบัด โดยไม่ม ีการติดต่ อ กับ
ผูร้ บั บริการอย่างเด็ดขาดระหว่าง 2 ปีนนั ้ ให้พจิ ารณาในปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ระยะเวลาตัง้ แต่การ
ยุตกิ ารบาบัดรักษา (2) รูปแบบ ระยะเวลา และความเข้มข้นของการบาบัดรักษาในอดีต (3) ผลกระทบ
หรือผลลัพธ์จากการยุตกิ ารบาบัดรักษา (4) ประวัตสิ ่วนตัวของผูร้ บั การบาบัดรักษา (5) สภาวะทางจิตใจ
ปจั จุบนั ของผู้รบั การบาบัด รักษา (6) ผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดกับผู้รบั การบาบัด (7) ค าพูดหรือการ
กระทาใด ๆ ทีผ่ บู้ าบัดกระทาหรือกล่าวไว้ระหว่างการบาบัดรักษา อันเป็ นนัยเชือ้ เชิญหรือแนะนาให้เกิด
โอกาสของการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือเชิงการติดต่อที่ลกึ ซึ้งกับผู้รบั การบาบัด หลังการยุติการ
บาบัด (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.05 ความสัมพันธ์ทบั ซ้อน)
10.09 กำรทำให้กำรบำบัดขำดตอน
เมือ่ มีสมั พันธ์เชิงสัญญาผูกมัดหรือการจ้างงาน นักจิตวิทยาพยายามหาทางแก้ไขจัดการปญั หาอย่างเป็ น
ระบบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เพื่อรับผิดชอบในการดูแลผูร้ บั การบาบัด เมื่อหมดสัญญาดังกล่าว โดยให้
พิจารณาถึงสวัสดิภาพของผูร้ บั การบาบัดเป็ นสาคัญ (ดูเพิม่ เติมข้อ 3.12 การบริการขาดตอน )
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10.10 กำรยุติกำรบำบัดรักษำ
(a) ให้นักจิตวิทยายุตกิ ารบาบัดรักษาเมื่อมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้รบั บริการไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องรับ
บริการอีกต่อไปหรือเมื่อผู้รบั บริการจะไม่ได้ประโยชน์ จากการบริการ หรือ การให้บริการบาบัดรักษา
ต่อไปส่งผลร้ายต่อผูร้ บั บริการ
(b) นักจิตวิทยาอาจยุตกิ ารบาบัดรักษาเมื่อถู กทาให้ตกอยู่ในอันตรายหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตราย
จากผูร้ บั การบาบัด หรือผูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูร้ บั การบาบัด
(c) เฉพาะกรณียกเว้นโดยการกระทาของผู้รบั บริการหรือผู้ส นับสนุ นทางการเงินของผู้รบั บริการ ให้
นักจิตวิทยาเตรียมการยุตลิ ่วงหน้าและแนะนาแหล่งให้บริการอื่นตามความเหมาะสม ก่อนหน้าการยุติ
การบาบัดจริง
-------------------------------------------------------------------

กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลักจรรยาบรรณสาหรับนักจิ ตวิ ทยาและมาตรฐานการประพฤติ ปฏิ บตั ิ
ฉบับปี 2002 ของสมาคมจิ ตวิ ทยาอเมริ กนั ในปี 2010
สภาบริหารและคณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หลักจรรยาบรรณ
สาหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิ ฉบับปี 2002 (Ethical Principles of Psychologists
and Code of Conduct 2002) ระหว่างการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2010 เนื้อหาทีเ่ พิม่ เติ มใหม่
คือส่วนทีข่ ดี เส้นใต้ และส่วนที่ถูกขีดฆ่าทับคือส่วนที่ตดั ออกไป ที่มาสาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้อยู่
ใน “รายงานกรรมการบริหารด้านจรรยาบรรณ ปี ค.ศ.2009” ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์เพื่อเผยแพร่ในวารสาร
“American Psychologist” ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปี ค.ศ.2010 (ปีท่ี 65 ฉบับที่ 5)
เนื้อหาเดิมและการเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้
บทนำและกำรนำไปใช้ (Introduction and Application)
ในกระบวนการตัดสินความประพฤติทางวิชาชีพ นักจิตวิทยาต้องพิจารณาหลักจรรยาบรรณ
ร่วมกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกรรมการวิชาชีพ ในการนาหลักจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้
ในงาน นั ก จิต วิท ยาอาจพิจ ารณาคู่ ม ือ หรือ แนวทางปฏิบ ัติเชิงวิช าชีพ และเชิงเป็ น เหตุ เป็ น ผลทาง
วิทยาศาสตร์ (professional and scientific process) และการนามาใช้อย่างมีสติ ตลอดจนการปรึกษากับ
ผู้ อ่ ืน ในวิช าชีพ จิต วิท ยา หากหลัก จรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานไว้สู ง กว่ า ข้อ ก าหนดกฎหมาย
นักจิตวิทยาต้องรักษามาตรฐานตามหลักจรรยาบรรณ และหากความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณขัดแย้ง
กับข้อกาหนดกฎหมาย ให้นักจิตวิทยาทาให้เป็ นทีท่ ราบโดยทัวกั
่ นว่าตนจะยึดถือตามหลักจรรยาบรรณ
และหาวิธกี ารทีจ่ ะยุตขิ อ้ ขัดแย้งตามความรับผิดชอบ แต่หากข้อขัดแย้งดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ย
วิธกี ารทีไ่ ด้ลองแล้ว ให้นักจิตวิทยาอาจยึดตามข้อกาหนดแห่งกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆ ในการรักษา
ไว้ซง่ึ หลักพืน้ ฐานแห่งสิทธิมนุษยชน
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1.02 ควำมขัดแย้งระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ข้อบังคับ หรืออำนำจกำรปกครองอื่นทำงกฎหมำย
หากความรับผิดชอบทางจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาขัดแย้งกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
กฎการปกครองอื่น ให้นักจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปญั หาความขัดแย้งให้ชดั เจน 2) แจ้งให้คู่กรณี
ทราบถึงความรับผิดชอบในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 2) 3) ดาเนินการจัดการ
แก้ไขข้อขัดแย้ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักทัวไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติ
่
ปฏิ บ ั ติ (General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code) หากด าเนิ น การจัด การ
แล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ นักจิตวิทยาอาจยึดตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎการปกครองนัน้ ๆ ไม่
ว่าจะอยู่ภ ายใต้เงื่อ นไขใดๆก็ต าม หลัก จรรยาบรรณนี้ ค วรถู กน าไปใช้เพื่อ สร้างความเป็ นธรรมและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
1.03 ควำมขัดแย้งระหว่ำงหลักจรรยำบรรณ และควำมต้ องกำรของหน่ วยงำน
หากหน่ วยงานที่นักจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยมีความต้องการที่ขดั แย้งกับหลักจรรยาบรรณ ให้
ั หาความขัด แย้ง ให้ ช ัด เจน 2) แจ้งให้ห น่ ว ยงานทราบถึง ความ
นั ก จิต วิท ยา 1) ศึก ษาพิจ ารณาป ญ
รับผิดชอบในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) จัดการความขัดแย้ง ในแนวทางที่
สามารถเข้ากับหลักจรรยาบรรณได้ ตามขอบเขตทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปได้ ดาเนินการจัดการแก้ไขข้อ
ขัด แย้งให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ หลัก ทัว่ ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติป ฏิบ ัติ
(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code) และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็
ตาม หลักจรรยาบรรณนี้ควรถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
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