
 
หลกัจรรยาบรรณส าหรับนกัจิตวิทยา 
และมาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัิ 

ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั 
 

Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct 
 (American Psychological Association) 

 

2002 with the 2010 Amendments 
 
 
 
 
 

สอ่งโสม พึง่พงศ์ และ สณิุสา คินทรักษ์ 
2016 

 

เผยแพร่โดยสมาคมนกัจิตวิทยาคลินิกไทย 
http://www.thaiclinicpsy.org 



หลกัจรรยาบรรณส าหรับนกัจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบติั  ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2010 (ฉบบัภาษาไทยปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ค.ศ. 2016) 
 

ส่องโสม พึง่พงศ ์และ สุณสิา คนิทรกัษ์                                                                                                         หน้า 2 / 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมาและการอ้างอิงข้อมลู 
หลกัจรรยาบรรณฉบบัปี ค.ศ. 2002 ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันถูกแปลเป็นภาษาไทยโดย ส่องโสม พึ่ง
พงศ์* ครัง้แรกในปี ค.ศ.2007 ถกูน ามาเรียบเรียงใหม่โดย ส่องโสม พึ่งพงศ์* และ ภทัรานจุ แสงจนัทร์** ใน
ปี ค.ศ. 2008   มีการเพิ่มรายละเอียดตามการแก้ไขของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนัในปี ค.ศ. 2010 ตลอดจน
แก้ไขปรับปรุงและเรียบเรียงใหมท่ัง้ฉบบั โดยสอ่งโสม พึง่พงศ์* และสณิุสา คนิทรักษ์*** ในปี ค.ศ. 2016   
 

* MS. Psychology (Pittsburg State University, USA), Thai Licensed Clinical Psychologist 
** MA. Translation; MA. Speech Communication (Chulalongkorn University) 
*** MS. Clinical Psychology (Mahidol University), Thai Licensed Clinical Psychologist 

 



หลกัจรรยาบรรณส าหรับนกัจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบติั  ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2010 (ฉบบัภาษาไทยปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ค.ศ. 2016) 
 

ส่องโสม พึง่พงศ ์และ สุณสิา คนิทรกัษ์                                                                                                         หน้า 3 / 30 

ค ำน ำ 

ปัจจุบัน มีองค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก าหนดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาไว้หลาย

องค์กร อาทิ กลุ่มประเทศสหรัฐอมริกาและแคนาดา กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศกลุ่ม

สแกนดิเนเวีย และประเทศองักฤษ เป็นต้น  ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของประเทศต่างๆ โดยรวมแล้วมี

ความคล้ายคลึงกันและอาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการน าไปใช้เพ่ือให้

สอดคล้องกบับริบทสงัคมตลอดจนวฒันธรรมของแตล่ะประเทศ 

ผู้แปลเลือกแปลและเรียบเรียงข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน เน่ืองจากผู้แปล

มองว่า ข้อก าหนดดงักล่าวเกิดจากการประมวลผลข้อมูลด้านการประพฤติปฏิบตัิของนักจิตวิทยาแขนง

ต่างๆ ในช่วงเวลายาวนานหลายปี มีพัฒนาการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยและครอบคลุมกับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  หลักมาตรฐานจรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันถูก

พฒันาขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1953 (The first code) โดยมีรายละเอียดรวมทัง้สิน้ 170 หน้า มีการปรับปรุง

แก้ไขมาหลายครัง้ จนถึงฉบบัปัจจบุนั ปี ค.ศ.2010 อนักระฉับเนือ้หาส าคญัเหลือเพียง 16 หน้า  นอกจากนี ้

หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน หรือ APA's Ethical 

Principles and Code of Conduct เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีถูกน าไปใช้อ้างอิงและเป็นต้นแบบของ

หนว่ยงานวิชาชีพด้านจิตวิทยาทัว่โลก ตลอดจนใช้อ้างอิงในผลงานวิชาการของนกัจิตวิทยาหลายสาขา  

จากประสบการณ์ในฐานะนกัจิตวิทยาของผู้แปล นกัจิตวิทยาชาวไทยมีความเข้าใจท่ีหลากหลายตอ่แนว

ทางการประพฤติปฏิบตัิต่อสถานการณ์ด้านจรรยาบรรณ อาจเน่ืองจากสมาคมด้านจิตวิทยาต่างๆ มิได้มี

การก าหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติกรณีจรรยาบรรณอย่างชัดเจนนัก นอกจากนี ้ระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก พ.ศ.

2549 ก็มิได้มีรายละเอียดท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

ผู้ แปลมองว่า “หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ” หรือ 

“APA's Ethical Principles and Code of Conduct” มีการระบุไว้อย่างชดัเจนในประเด็นส าคญัตา่งๆ ซึ่งผู้

แปลหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า งานแปลนีจ้ะเป็นประโยชน์หากนกัจิตวิทยาชาวไทยท าการศกึษาและน าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีก้ารศกึษาหลกัจรรยาบรรณฉบบัแปลควบคูไ่ปกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ จะ

ยิ่งท าให้นกัจิตวิทยามีเข้าใจในประเดน็ตา่งๆได้ชดัเจนมากขึน้ 

 

(สอ่งโสม พึง่พงศ์) 

15 สิงหาคม 2559 
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ล ำดับเนือ้หำ 
ค ำน ำและกำรน ำไปใช้ 
บทน ำ 
หลกัทัว่ไป 5 หมวด 
หมวด A สิทธิประโยชน์แก่ผู้ รับบริกำร และกำรหำ
ประโยชน์โดยมิชอบ 
หมวด B ควำมรับผิดชอบ 
หมวด C ควำมซื่อสตัย์ 
หมวด D ควำมยติุธรรม 
หมวด E ควำมเคำรพในสิทธิและศกัด์ิศรี 
 
หลักมำตรฐำนจรรยำบรรณ 
1.กำรแก้ไขจัดกำรกรณีพิพำทด้ำนจรรยำบรรณ 
1.01 กำรน ำงำนหรือผลงำนของนกัจิตวิทยำไปใช้
ในทำงท่ีผิด 
1.02 ควำมขดัแย้งระหวำ่งจรรยำบรรณ และกฏหมำย
ข้อบงัคบั หรืออ ำนำจกฏกำรปกครองอ่ืน 
1.03 ควำมขดัแย้งระหวำ่งหลกัจรรยำบรรณ และควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 
1.04 กำรจดักำรเบือ้งต้นกบักำรกระท ำท่ีผิด
จรรยำบรรณ 
1.05 กำรรำยงำนกำรท ำผิดจรรยำบรรณ 
1.06 กำรให้ควำมร่วมมือกบักรรมกำรจรรยำบรรณ 
1.07 กำรร้องเรียนท่ีไมเ่หมำะสม 
1.08 กำรแบง่แยกหรือกำรเลือกปฏิบติัอยำ่งไมเ่ป็นธรรม 
ต่อผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียน 
 
2.ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ 
2.01 ขอบเขตควำมสำมำรถ 
2.02 กำรให้บริกำรกรณีฉกุเฉิน 
2.03 กำรรักษำควำมสำมำรถ 
2.04 กำรยึดเหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์และหลกักำร
ทำงวิชำชีพ 
2.05 กำรมอบหมำยงำนให้ผู้ อ่ืน 
2.06 ปัญหำและควำมขดัแย้งสว่นตวั 
 
3.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
3.01 กำรเลือกปฏิบติัท่ีไมเ่ป็นธรรม 
3.02 กำรคกุคำมทำงเพศ 
3.03 กำรคกุคำมด้ำนอ่ืน 
3.04 กำรหลีกเลี่ยงอนัตรำย 
3.05 ควำมสมัพนัธ์ทบัซ้อน 
3.06 ควำมขดัแย้งทำงควำมคิดหรือควำมสนใจ 
3.07 กำรร้องขอบริกำรจำกบคุคลท่ีสำม 
3.08 ควำมสมัพนัธ์ท่ีเอือ้ประโยชน์สว่นตวั 
3.09 กำรร่วมมือกับวิชำชีพอ่ืน 
3.10 กำรแจ้งข้อมลูกำรบริกำรและกำรยินยอมรับบริกำร 
3.11 บริกำรทำงจิตวิทยำส ำหรับหน่วยงำน หรือบริกำร
ท่ีให้ โดยผ่ำนหน่วยงำน 
3.12 กำรบริกำรขำดตอน (Interruption of 
Psychological Services) 

4.ควำมลับและสิทธิส่วนบุคคล 
4.01 กำรรักษำสิทธิสว่นบคุคล 
4.02 กำรพดูคยุถึงข้อจ ำกดัของสิทธิสว่นบคุคล 
4.03 กำรบนัทึกภำพหรือเสียง 
4.04 กำรลดควำมเสี่ยงกำรละเมิดข้อมลูสว่นบคุคล 
4.05 กำรเปิดเผยควำมลบั 
4.06 กำรขอควำมคิดเห็น 
4.07 กำรใช้ข้อมลูอนัเป็นควำมลบัในกำรเรียนกำรสอน
หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ 
 
5.กำรโฆษณำและกำรให้ข้อมูลแก่สำธำรณะ 
5.01 หลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมลูเท็จ กำรโกหก หรือกำร
บิดเบือนข้อมลู 
5.02 กำรให้ข้อมลูโดยผู้ อ่ืน 
5.03 ค ำอธิบำยถึงกำรฝึกอบรมหรือกำรเรียนกำรสอน
แบบ non-degree 
5.04 กำรแสดงผลงำนผ่ำนสื่อ 
5.05 กำรให้กำรรับรองสนบัสนนุ 
5.06 กำรร้องขอเป็นกำรสว่นตวั 
 
6.กำรเก็บรักษำข้อมูลและค่ำบริกำร 
6.01 กำรบนัทึกข้อมลูเชิงวิชำชีพและเชิงหลกั
วิทยำศำสตร์และกำรดแูลรักษำบนัทึก 
6.02 กำรเก็บรักษำ กำรเผยแพร่ และกำรท ำลำยข้อมลู
หลกัฐำนอนัเป็นควำมลบั 
6.03 กำรระงบับนัทึกท่ีไมไ่ด้มีกำรช ำระค่ำบริกำร 
6.04 ค่ำบริกำร และกำรจดักำรทำงกำรเงิน 
6.05 กำรต่อรองแลกเปลี่ยนกบัผู้ รับบริกำรหรือผู้ ป่วย 
6.06 ควำมถกูต้องของรำยงำนส ำหรับกำรเบิกจ่ำย จำก
แหลง่ทนุ 
6.07 กำรสง่ต่อบริกำร และค่ำบริกำร 
 
7.กำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
7.01 กำรออกแบบวำงแผนโครงกำรศึกษำอบรม 
7.02 ค ำอธิบำยโครงกำรศึกษำอบรม 
7.03 ควำมถกูต้องในกำรให้ควำมรู้ 
7.04 กำรให้นกัศึกษำเปิดเผยข้อมลูสว่นตวั 
7.05 กำรบ ำบดัรำยบคุคลหรือรำยกลุม่ท่ีเป็นวิชำบงัคบั 
7.06 กำรประเมินนกัศึกษำหรือผู้ ท่ีอยูภ่ำยใต้กำรดแูล 
(Advisee) 
7.07 ควำมสมัพนัธ์ทำงชู้สำวกบันกัศึกษำหรือผู้ ท่ีอยู่
ภำยใต้กำรดแูล 
 
8.งำนวิจัยและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
8.01 กำรได้รับอนญุำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
8.02 กำรแจ้งข้อมลูกำรวิจยัและกำรยินยอมเข้ำร่วมวิจยั 
(Informed Consent for Research) 
8.03 กำรยินยอมให้บนัทึกภำพหรือเสียงขณะท ำกำรวิจัย 
8.04 ผู้ ร่วมวิจยัท่ีเป็นผู้ ป่วย นกัเรียนนกัศึกษำ หรือ
ผู้ ด้อยโอกำส 

8.05 กำรท ำวิจยัท่ีปรำศจำก informed consent 
8.06 กำรให้สิ่งจงูใจในกำรเข้ำร่วมวิจยั 
8.07 กำรบิดเบือนข้อมลูในกำรวิจยั 
8.08 กำรสมัภำษณ์ซกัถำม 
8.09 กำรดแูลและกำรน ำสตัว์หรือมนษุย์มำใช้ใน
งำนวิจยั 
8.10 กำรรำยงำนผลกำรวิจยั 
8.11 กำรน ำผลงำนหรือสว่นหนึ่งของผลงำนของผู้ อ่ืน 
มำเป็นของตนเอง โดยไมไ่ด้รับอนญุำต 
8.12 Publication Credit 
8.13 กำรท ำซ ำ้ของข้อมลูหรือสิ่งตีพิมพ์ 
8.14 กำรแบง่ข้อมลูงำนวิจยัเพ่ือกำรตรวจสอบควำม
ถกูต้อง 
8.15 ผู้ตรวจทำนหรือผู้วจิำรณ์งำนวิจยั 
 
9.กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 
9.01 หลกัพืน้ฐำนกำรทดสอบ 
9.02 กำรทดสอบและกำรใช้เแบบทดสอบ 
9.03 กำรแจ้งข้อมลูกำรทดสอบและกำรยินยอมในกำร
ทดสอบ (Informed Consent in Assessments) 
9.04 กำรเปิดเผยข้อมลูจำกกำรทดสอบ 
9.05 กำรสร้ำงแบบทดสอบ 
9.06 กำรแปลผลท่ีได้จำกกำรทดสอบ 
9.07 กำรทดสอบโดยผู้ ท่ีขำดคณุสมบติั 
9.08 แบบทดสอบเก่ำ และผลกำรทดสอบเก่ำ 
9.09 กำรบริกำรคิดคะแนนและแปลผล 
9.10 กำรแจ้งผลกำรทดสอบ 
9.11 กำรเก็บรักษำแบบทดสอบ 
 
10.กำรบ ำบัดรักษำ 
10.01 กำรแจ้งข้อมลูกำรบ ำบดัรักษำและกำรยินยอมรับ 
กำรรักษำ (Informed Consent to Therapy) 
10.02 กำรบ ำบดัรักษำคู่สมรสหรือครอบครัว 
10.03 กำรบ ำบดัแบบกลุม่ 
10.04 กำรให้กำรบ ำบดัแก่ผู้ ท่ีรับกำรรักษำจำกผู้ อ่ืน 
10.05 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบัผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริกำร
ในปัจจบุนั 
10.06 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบัญำติหรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ป่วย 
10.07 กำรบ ำบดัผู้ ท่ีเคยมีควำมสมัพนัธ์เชิงชู้ สำวในอดีต 
10.08 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบับคุคลท่ีเคยเป็นผู้ ป่วย
หรือผู้ รับบริกำรในอดีต 
10.09 กำรท ำให้กำรบ ำบดัขำดตอน 
10.10 กำรยติุกำรบ ำบดัรักษำ 

กำรเปล่ียนแปลงแก้ไข “หลักจรรยำบรรณส ำหรับ
นักจิตวิทยำและมำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบัติ 
ฉบับปี 2002” ของสมำคมจิตวิทยำอเมริกัน ในปี 
2010  
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ค ำน ำและกำรน ำไปใช้ (Introduction and Application) 
หลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัขิองสมาคมจติวทิยาอเมรกินั หรอื APA's 

Ethical Principles and Code of Conduct ฉบบันี้ (ต่อไปในที่นี้จะเรยีกว่า หลกัจรรยาบรรณ หรอื Ethics 
Code) ประกอบด้วย ค าน า (Introduction) บทน า (Preamble) หลกัทัว่ไป 5 หมวด (General Principles 
หมวด A – E) และหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณเฉพาะในแต่ละเรือ่ง (Ethical Standards) 

ในส่วนของค าน าจะกล่าวถึงวตัถุประสงค์ การเรยีบเรยีง การพิจารณาอย่างเป็นขัน้ตอน 
และขอบเขตของการน าหลกัจรรยาบรรณ ไปใช ้

บทน าและหลกัทัว่ไป 5 หมวด เป็นเป้าหมายหลกัส าคญัในการแนะแนวทางที่ถูกต้องมาก
ที่สุด ส าหรบังานด้านจติวิทยา แม้ว่าบทน าและหลกัทัว่ไป 5 หมวด จะไม่ได้เป็นข้อบังคบั แต่ก็เป็น
แนวทางทีน่กัจติวทิยาควรพจิารณาในการรกัษาจรรยาบรรณของตนเอง 

หลักจรรยาบรรณได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของนักจิตวิทยา  หลัก
จรรยาบรรณส่วนใหญ่นี้ถูกเขยีนขึ้นมาอย่างกว้างๆ ทัง้นี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กบันักจติวทิยาใน
บทบาทต่างๆ กนัไป แต่ทว่าการน าไปประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กบัเนื้อหาสถานการณ์  หลกัจรรยาบรรณที่
ก าหนดขึน้น้ีไมไ่ดค้รอบคลุมในทุกรายละเอยีดในทุกเรือ่ง ซึง่การทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึความประพฤตใิดๆ เป็น
การเฉพาะเจาะจงนัน้ ไมไ่ดห้มายความว่า ความประพฤตนิัน้จ าเป็นจะตอ้งถูกหรอืผดิหลกัจรรยาบรรณ 

หลกัจรรยาบรรณฉบบันี้น าไปใช้ได้กับกิจกรรมต่างๆ ของนักจติวทิยา ตามบทบาททาง
วชิาชพี ทางการศกึษา หรอืทางวทิยาศาสตร ์เท่านัน้ โดยหลกัจรรยาบรรณนี้ ครอบคลุม แต่ไม่ไดจ้ ากดั
อยู่แค่เพยีงจติวทิยาคลนิิก จติวทิยาการให้การปรกึษา จติวทิยาโรงเรยีน การวจิยั การเรยีนการสอน 
การฝึกอบรม การเป็นทีป่รกึษาในการปฏบิตังิาน การใหบ้รกิารต่อสาธารณะ การพฒันานโยบาย การให้
ความช่วยเหลือทางสงัคม การพัฒนาแบบทดสอบ  การควบคุมดูแลการตรวจทางจติวิทยา การให้
ค าปรกึษาด้านการศกึษา การให้การปรกึษาในองค์กร งานดา้นนิตจิติเวช  การออกแบบโปรแกรมหรอื
แบบทดสอบ และการใช้แบบทดสอบ ซึ่งหลกัจรรยาบรรณสามารถน าไปใช้ในการปฏบิตังิานเหล่านี้ใน
หลายๆ บรบิทที่แตกต่างกนัไป เช่นปฏบิตักิบับุคคลโดยตรง ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศพัท์ อนิเตอรเ์น็ต 
และการสื่อสารทางอเิลค็ทรอนิคสอ์ื่นๆ โดยจะมกีารแยกส่วนการปฏบิตังิานดงักล่าวออกจากการควบคุม
ความประพฤตขิองนกัจติวทิยา ซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตของหลกัจรรยาบรรณนี้ 

สมาชิกของ APA รวมถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกนักศึกษาสมทบ ต้องปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณดงักล่าวนี้ ตลอดจนขอ้บงัคบัและกระบวนการในการควบคุมจดัการความไม่รูห้รอืการเขา้ใจ
ผดิต่อหลกัจรรยาบรรณ ไม่สามารถน ามาเป็นข้ออ้างหรอืข้อแก้ตัว ต่อข้อหาการกระท าที่มชิอบด้วย
จรรยาบรรณได ้

รายละเอียดขัน้ตอนการยื่นค าร้อง การสอบสวน และการจดัการข้อร้องเรยีนต่อความ
ประพฤตทิี่ผดิจรรยาบรรณ มปีรากฏอยู่ในระเบยีบของกรรมการสมาคมจติวทิยาอเมรกินั สมาคมฯ อาจ
ด าเนินการลงโทษสมาชกิที่ประพฤติมชิอบด้วยจรรยาบรรณ  ซึ่งรวมถงึการเพกิถอนสมาชกิภาพ และ
อาจประกาศให้องค์กรหรอืบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งได้ทราบถงึการด าเนินการดงักล่าวด้วย นอกจากนี้ การ
กระท าทีผ่ดิต่อมาตรฐานจรรยาบรรณยงัอาจน าไปสู่การก าหนดบทลงโทษต่อนักจติวทิยาหรอืนักศกึษา
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ไม่ว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นสมาชกิสมาคม APA หรอืไม่กต็าม ทัง้นี้รวมถงึสถานะในสมาคมจติวทิยาต่างๆ 
ของรฐั กลุ่มวชิาชพี คณะกรรมการวชิาชพี ตวัแทนสหพนัธ์ หรอืผูจ้่ายประกนัสุขภาพต่างๆ นอกจากนี้ 
สมาคมฯ ยงัสามารถด าเนินการต่อสมาชกิผูก้ระท าผดิจรรยาบรรณ โดยการระงบัหรอืถอดถอนสมาชกิ
ภาพ หรอืการระงบัหรอืเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี กรณีทีก่ารลงโทษมคีวามรนุแรงเบากว่าการ
ถอดถอนนัน้ บทบญัญัติที่ก าหนด (The 2001 Rules and Procedures) ไม่รบัรองว่าผู้กระท าผดิจะได้
เขา้รบัพจิารณาเป็นรายบุคคล แต่ก าหนดว่าขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นทีย่ตุกิต่็อเมือ่กระท าตามบนัทกึทีส่่งมอบ 

หลกัจรรยาบรรณนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางส าหรบันักจติวทิยา และเป็นมาตรฐาน
ความประพฤตทิางวชิาชพีที่สมาคมจติวทิยาอเมรกินั และหน่วยงานอื่นๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
ตามประสงค ์หลกัจรรยาบรรณนี้ไม่ไดม้จีุดมุง่หมายเพื่อเป็นพืน้ฐานแห่งความรบัผดิทางแพ่งแต่อยา่งใด 
การทีน่ักจติวทิยาผูใ้ดผู้หนึ่งจะประพฤตผิดิจรรยาบรรณหรอืไม่นั ้น มไิดเ้ป็นตวับ่งชี้ว่านักจติวทิยาผู้นัน้
จะต้องรบัผิดตามกฎหมายในชัน้ศาล ทัง้ยงัมิได้หมายความว่าข้อก าหนดจะสามารถน ามาบังคบัใช้
หรอืไม ่และจะเกดิผลใดๆ ตามมาในทางกฎหมายหรอืไม่ 

ค าขยายปรากฏในหลักบางข้อของหลักจรรยาบรรณฉบับนี้  (เช่น “อย่างเหมาะสม ” 
“เหมาะสม”) จะถูกน ามาใชเ้มื่อค าเหล่านี้จะช่วย (1) เอื้อต่อการตดัสนิใจทางวชิาชพีของนักจติวทิยา (2) 
ขจัดความอยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันที่อาจเกิดขึ้น  หากไม่ใช้ค าขยาย  (3) ท าให้หลัก
จรรยาบรรณสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการด าเนินงานต่างๆ ของนกัจติวทิยาในวงกวา้ง (4) ป้องกนั
ไมใ่หเ้ป็นกฎเกณฑอ์นัเครง่ครดัทีอ่าจลา้สมยัลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ค าว่า “เหมาะสม หรอืสมเหตุสมผล (reasonable)” ที่ใชใ้นหลกัจรรยาบรรณนี้ จะหมายถงึ 
การพิจารณาอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าหรอืสถานการณ์ใดๆ  อันมี
ความรูข้องนกัจติวทิยา หรอืสิง่ทีค่วรจะรู ้ณ ขณะนัน้ 

ในกระบวนการตัดสินความประพฤติทางวิชาชีพ  นักจิตวิทยาต้องพิจารณาหลัก
จรรยาบรรณ รว่มกบักฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของกรรมการวชิาชพี ในการน าหลกัจรรยาบรรณมา
ประยุกต์ใช้ในงาน นักจติวทิยาอาจพจิารณาคู่มอืหรอืแนวทางปฏบิตัเิชงิวชิาชพีและเชงิเป็นเหตุเป็นผล
ทางวิทยาศาสตร์ (professional and scientific process) และการน ามาใช้อย่างมีสติ ตลอดจนการ
ปรกึษากบัผูอ้ื่นในวชิาชพีจติวทิยา หากหลกัจรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานไวส้งูกว่าขอ้ก าหนดกฎหมาย 
นกัจติวทิยาต้องรกัษามาตรฐานตามหลกัจรรยาบรรณ และหากความรบัผดิชอบทางจรรยาบรรณขดัแยง้
กบัขอ้ก าหนดกฎหมาย ใหน้ักจติวทิยาท าใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนัว่าตนจะยดึถอืตามหลกัจรรยาบรรณ 
และหาวธิกีารทีจ่ะยตุขิอ้ขดัแยง้ตามความรบัผดิชอบในการรกัษาไวซ้ึง่หลกัพืน้ฐานแห่งสทิธมินุษยชน 

 
บทน ำ (Preamble) 

นักจติวทิยาเป็นผู้รบัผดิชอบในการสรา้งและพฒันาความรูใ้นเชงิวชิาชพีและเชงิเป็นเหตุ
เป็นผลทางวิทยาศาสตร์ (scientific and professional knowledge) เกี่ยวกับพฤติกรรมและการเข้าใจ
ของมนุษย์ทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการใช้ความรูเ้หล่านัน้ในการพฒันาคุณภาพบุคคล องค์กร 
และสงัคม นกัจติวทิยาตอ้งเคารพและปกป้องพลเรอืนและสทิธมินุษยชน รวมถงึความส าคญัของอสิระใน
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การเรยีนรู ้การแสดงออกในงานวจิยั งานสอน และสิง่ตพีมิพ ์นกัจติวทิยามุง่ช่วยเหลอืผูอ้ื่นในการพฒันา
ขอ้วนิิจฉัยที่มกีารบอกกล่าว ตลอดจนเสนอทางเลอืกในแนวทางการปฏบิตัิที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม
มนุษย์ ซึ่งนักจิตวิทยาอาจมีหลากหลายบทบาทที่แตกต่างกันไป  อาทิ นักวิจ ัย (researcher) นัก
การศึกษา (educator) ผู้วินิจฉัยโรค (diagnostician) ผู้บ าบัด (therapist) ผู้ให้การดูแล (supervisor) 
ผู้ให้การปรกึษา (consultant) ผู้บรหิาร (administrator) ผู้จดัการเชงิสงัคม (social interventionist) และ 
พยานผูช้ านาญการพเิศษ (expert witness) โดยหลกัจรรยาบรรณนี้ไดก้ าหนดหลกัพืน้ฐานและมาตรฐาน
ทีน่กัจติวทิยาสามารถน าไปใชส้รรสรา้งงานทัง้ในเชงิวชิาชพีและเชงิวทิยาศาสตร ์

หลกัจรรยาบรรณนี้มุ่งที่จะน าเสนอมาตรฐานเฉพาะเพื่อครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่
นกัจติวทิยาจะต้องเผชญิ โดยมเีป้าหมายเพื่อปกป้องสทิธสิวสัดภิาพของผูท้ีร่บับรกิารจากนักจติวทิยา และ
เป็นการใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิฯ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ถงึมาตรฐานความประพฤตทิางจรรยาบรรณ 

การประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณนี้  นักจติวิทยาต้องมกีารยินยอมและความ
พยายามในการประพฤติตนตามหลกัจรรยาบรรณ  อาทิ การสนับสนุนนักศึกษา ผู้ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ  (supervisee, advisees) ลูกจ้าง  และเพื่ อนร่วมงาน  ให้ประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณ ตลอดจนใหม้กีารปรกึษาหารอื กรณ ีทีเ่กดิปญัหาดา้นจรรยาบรรณ 
 
หลกัทัว่ไป (General Principles) 

หลกัทัว่ไปทัง้ 5 หมวดนี้เป็นการแนะแนวทางการประพฤตตินอย่างถูกต้องสูงสุดตามหลกั
วชิาชีพ โดยหลกัทัว่ไปนี้ ต่างจากหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณ  (Ethical Standards) ตรงที่หลกัทัว่ไป 
ไม่ไดอ้ธบิายถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และไม่ไดก้ าหนดบทลงโทษไว้ การน าหลกัทัว่ไปนี้ ไปใชเ้พื่อการ
ดงักล่าวจะเป็นการบดิเบอืนความหมาย และวตัถุประสงคข์องหลกัทัว่ไป 

 
หมวด A. สทิธปิระโยชน์แก่ผูร้บับรกิาร และการหาประโยชน์โดยมชิอบ  
             (Beneficence and Nonmaleficence) 

นักจติวทิยาต้องเอื้อประโยชน์แก่ผูร้บับรกิารหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานดว้ย  และมกีารดูแล 
ป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตราย นักจติวทิยาต้องน ามาเพื่อประโยชน์และสทิธขิองผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยในงาน  ผูท้ี่
เกี ่ยวขอ้ง และสวสัดภิาพของสตัวท์ดลองในงานวจิยั เมื่อมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ระหว่างหน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบหรอืสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้ง นักจติวทิยาพยายามทีจ่ะแก้ไขความขดัแยง้ในแนวทางทีเ่หมาะสมในการ
หลกีเลีย่งหรอืลดอนัตราย เนื่องจากความคดิเหน็หรอืการกระท าทางวชิาชพีของนักจติวทิยาอาจส่งผล
กระทบต่อชวีติของผูอ้ื่น นักจติวทิยาต้องคอยระวงั ป้องกนั ปจัจยัต่างๆ ทัง้ดา้นส่วนตวัเศรษฐกจิ 
สงัคม องคก์ร และการเมอืง ทีอ่าจน าไปสู่การใชอ้ทิธพิลดงักล่าวไปในทางทีผ่ดิ และต้องตระหนักว่า 
สุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจของตนเอง สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่วยเหลอื
ผูร้บับรกิารหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานดว้ย 
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หมวด B. ความรบัผดิชอบ (Fidelity and Responsibility) 
นกัจติวทิยาพงึสรา้งสมัพนัธภาพอนัเป็นทีน่่าไวว้างใจต่อผูร้บับรกิารหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานดว้ย 

ตลอดจนตระหนักถึงความรบัผดิชอบทางวชิาชพี ต่อสงัคมและชุมชนที่ให้บรกิาร พงึยดึถอืมาตรฐาน
จรรยาบรรณวชิาชพี โดยแสดงบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของวชิาชพีใหถู้กต้องชดัเจน มคีวาม
รบัผดิชอบอย่างเหมาะสมในพฤตกิรรมของตนเอง และพยายามจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที่
อาจท าใหเ้กดิผลเสยีหรอือนัตราย  พงึปรกึษาหารอื ส่งต่อ และร่วมมอืกบัวชิาชพีอื่นหรอืองคก์รอื่นเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูร้บับรกิารหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานดว้ย นอกจากนี้ ควรค านึงถงึการร่วมมอืปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของผู้ร่วมงาน และจะต้องยอมสละเวลาส่วนหนึ่งเพื่อการให้บรกิาร แม้จะได้ค่าตอบแทน
เพยีงเลก็น้อย หรอืไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน หรอืไดผ้ลประโยชน์ส่วนตวัใดๆ 

 
หมวด C. ความซื่อสตัย ์(Integrity) 

นักจิตวิทยาพึงส่งเสริมความถูกต้อง  ความซื่อสัตย์สุจริต  และความเป็นจริง ในการ
คน้ควา้วจิยั การเรยีนการสอน และการปฏบิตังิานทางดา้นจติวทิยา นักจติวทิยาไมข่โมย โกง หลอกลวง 
หรอืขอ้งเกี่ยวกบัการปลอมแปลง บดิเบอืน หรอืการน าเสนอขอ้มลูทีผ่ดิโดยเจตนา นกัจติวทิยามุ่งรกัษา
ค าสัญญาและหลีกเลี่ยงการให้ค าสัญญาที่ปราศจากดุลพินิจและคลุมเครือไม่ชัดเจน  ส าหรับใน
สถานการณ์ทีก่ารโกหกนัน้เป็นไปเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดหรอืเพื่อลดอนัตราย นักจติวทิยาจะต้อง
พจิารณาไตร่ตรองถงึความจ าเป็น และผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ ตลอดจนรบัผดิชอบที่จะแก้ไขผลลพัธ์ที่
เป็นอนัตรายหรอืทีท่ าใหเ้กดิความไมไ่วว้างใจ 

 
หมวด D. ความยตุธิรรม (Justice) 

นักจติวิทยาตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงหรอืได้ประโยชน์จากวิชา
จติวิทยา และได้รบัคุณภาพในกระบวนการ ขัน้ตอน และบรกิารของนักจติวิทยาอย่างเท่าเทียมกัน 
นักจติวทิยาพึงใช้การตดัสนิใจที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์วชิาชพี  และระมดัระวงัมใิห้อคติ ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคของความสามารถ ตลอดจนมใิห้ขอ้จ ากดัใดๆ ในความรูค้วามช านาญของนักจติวทิยา มาลบ
ลา้งการปฏบิตังิานอนัไมบ่รสิุทธิย์ตุธิรรมนัน้ 

 
หมวด E. ความเคารพในสทิธแิละศกัดิศ์ร ี(Respect for People’s Rights and Dignity) 

นักจติวทิยาพงึเคารพศกัดิศ์รแีละคุณค่าของมนุษยทุ์กคน ตลอดจนสทิธขิองบุคคลในเรื่อง
ส่วนตวัความลบั และการตดัสนิใจ นักจติวทิยาตระหนักว่าการดูแลเป็นพเิศษอาจจ าเป็นในการปกป้อง
สิทธิสวสัดิภาพ ของบุคคลหรอืชุมชนที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง  นักจติวิทยา
ตระหนักและให้คุณค่าความแตกต่างทางวฒันธรรม ปจัเจกชน และบทบาท โดยรวมถงึอายุ เพศ การ
แสดงออกทางเพศ เชื้อชาต ิวฒันธรรม สญัชาต ิศาสนา ความพกิาร ภาษา และสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคม โดยพิจารณาปจัจัยเหล่าน้ีในการปฏิบัติงานกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  นักจิตวิทยามุ่งที่จะขจัด
ผลกระทบที่จะเกิดจากการท างานที่มอีคติอยู่บนปจัจยัดงักล่าว นอกจากนี้นักจติวทิยาไม่เข้าร่วมใน
กจิกรรมของผูอ้ื่นผูใ้ดโดยมพีืน้ฐานของอคตดิงักล่าว หรอืยอมปล่อยใหก้จิกรรมดงักล่าวเกดิขึน้ 
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หลกัมำตรฐำนจรรยำบรรณ (Ethical Standards) 

1.กำรแก้ไขจดักำรกรณีพิพำทด้ำนจรรยำบรรณ 
1.01 กำรน ำงำนหรือผลงำนของนักจิตวิทยำไปใช้ในทำงท่ีผิด 
หากนักจิตวิทยารบัรู้ถึงการน างานหรือผลงานของนักจิตวิทยาไปใช้อย่างผิดๆ   ให้นักจิตวิทยา
ด าเนินการอยา่งเหมาะสมเพื่อแกไ้ขหรอืลดความผดิพลาดนัน้ 
1.02 ควำมขดัแย้งระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ข้อบงัคบั หรืออ ำนำจกำรปกครองอ่ืนทำงกฎหมำย 
หากความรบัผดิชอบทางจรรยาบรรณของนักจติวทิยาขดัแยง้กบัขอ้กฎหมาย  กฎระเบยีบ หรอืกฎการ
ปกครองอื่น ให้นักจติวทิยา 1) ศกึษาพจิารณาปญัหาความขดัแยง้ให้ชดัเจน 2) แจง้ให้คู่กรณีทราบถึง
ความรบัผดิชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวชิาชพีของนักจติวทิยา และ 3) ด าเนินการจดัการแก้ไขข้อ
ขดัแย้งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัต ิ
(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code)  ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตาม 
หลกัจรรยาบรรณน้ีควรถูกน าไปใชเ้พื่อสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
1.03 ควำมขดัแย้งระหว่ำงหลกัจรรยำบรรณ และควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
หากหน่วยงานทีน่ักจติวทิยาเกี่ยวขอ้งดว้ยมคีวามต้องการทีข่ดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณ ให้นักจติวทิยา 
1) ศึกษาพจิารณาปญัหาความขดัแย้งให้ชดัเจน 2) แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงความรบัผดิชอบในการ
รกัษาจรรยาบรรณวชิาชพีของนักจติวทิยา และ 3) ด าเนินการจดัการแก้ไขขอ้ขดัแย้งให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลกัทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัติ (General Principles and 
Ethical Standard of the Ethics Code) และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตาม หลกัจรรยาบรรณนี้
ควรถูกน าไปใชเ้พื่อสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
1.04 กำรจดักำรเบือ้งต้นกบักำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณ 
เมื่อนักจติวิทยาพบเห็นหรอืเชื่อว่ามกีารกระท าผิดจรรยาบรรณโดยนักจติวิทยาอื่น  ให้นักจติวิทยา
พยายามจดัการปญัหาโดยการแจ้งเตือนนักจติวทิยาที่คดิว่ากระท าผดิ หากการจดัการเบื้องต้นท าได้
อย่างเหมาะสม และการจดัการนัน้ไม่ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลหรอืการรกัษาความลบัทีอ่าจมเีกี่ยวขอ้ง  (ดู
เพิม่เตมิขอ้ 1.02 และ 1.03) 
1.05 กำรรำยงำนกำรท ำผิดจรรยำบรรณ 
หากการกระท าที่ผดิจรรยาบรรณก่อให้เกิดอนัตรายหรอืผลเสยีต่อผู้รบับรกิารหรอืหน่วยงาน  และไม่
สามารถจดัการได้ด้วยการจดัการเบื้องต้นดังในข้อ  1.04 ให้นักจิตวิทยาด าเนินการขัน้ต่อไปอย่าง
เหมาะสม อนัอาจหมายถงึการส่งเรื่องต่อไปยงักรรมการวชิาชพีในพื้นที่ กรรมการจรรยาบรรณวชิาชพี
ของรฐัหรอืประเทศนัน้ๆ กรรมการกองประกอบโรคศลิปะ หรอืสถาบนัที่เกี่ยวขอ้งตามความเหมาะสม 
มาตรฐานปฏิบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ หากการจัดการดังกล่าวจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูร้บับรกิาร หรอืในกรณีทีน่กัจติวทิยาไดร้บัมอบหมายใหส้รปุหรอืวจิารณ์ผลงานของนักจติวิทยาท่านอื่น
ทีม่คีวามประพฤตน่ิาสงสยั (ดเูพิม่เตมิขอ้ 1.02) 
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1.06 กำรให้ควำมร่วมมือกบักรรมกำรจรรยำบรรณ 
นกัจติวทิยาใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวน การด าเนินการ และการสรปุผลในกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา
ด้านจรรยาบรรณต่อสมาคมจติวิทยาอเมรกินั (APA) หรอืองค์กรทางจติวิทยาอื่นๆ ของรฐั หรอืของ
ประเทศที่เป็นสมาชกิ ในการให้ความร่วมมอืนี้นักจติวทิยาอาจกล่าวถึงประเดน็ที่เป็นสทิธสิ่วนบุคคล 
การไมใ่หค้วามรว่มมอืกจ็ดัว่าเป็นการกระท าทีผ่ดิต่อจรรยาบรรณเช่นกนั อยา่งไรกต็ามการขอเลื่อนเวลา
การตดัสนิขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรรยาบรรณทีอ่ยูร่ะหว่างการสรปุผลฟ้องรอ้งแต่เพยีงอย่างเดยีว ไมไ่ดถ้อืเป็น
ความผดิจากการไมใ่หค้วามรว่มมอื 
1.07 กำรร้องเรียนท่ีไม่เหมำะสม 
นกัจติวทิยาไม่ฟ้องรอ้งหรอืสนับสนุนการฟ้องรอ้งทีไ่ม่มมีลูชดัเจน และไม่เพกิเฉยต่อขอ้กล่าวหาที่พสิจูน์
ไดว้่าผดิจรงิ 
1.08 กำรแบ่งแยกหรือกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม ต่อผูร้้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียน 
นักจติวทิยาไม่ปฏิเสธการจ้างงาน การเลื่อนขัน้ การรบัเข้าศึกษา การด ารงต าแหน่ง หรอืการเลื่อน
ต าแหน่ง โดยน าประเดน็ที่บุคคลนัน้เกี่ยวข้องกบัขอ้รอ้งเรยีนด้านจรรยาบรรณมาพจิารณาเพยีงอย่ าง
เดยีว อย่างไรก็ตามหลกัมาตรฐานนี้ไม่ขดัต่อการตดัสนิที่อ้างตามผลการประเมนิหรอืการพจิารณาใน
ขอ้มลูทีเ่หมาะสมในดา้นอื่น 
 
2.ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ 
2.01 ขอบเขตควำมสำมำรถ 
a) นักจติวทิยาให้บรกิารทางจติวทิยา ฝึกสอน อบรม และควบคุมดูแลงานวจิยักบับุคคลหรอืประชากร 
ในขอบเขต ความสามารถ การศกึษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ (ที่มผีู้ดูแลให้ค าปรกึษา Supervisor) 
การใหค้ าแนะน า การเรยีน หรอืประสบการณ์ ทางวชิาชพีของนกัจติวทิยาผูน้ัน้เท่านัน้ 
b) องค์ความรู้ทางวชิาชพีและหลกัเหตุผลเชงิวิทยาศาสตร์ (professional and scientific knowledge) 
เป็นสิง่ส าคญัของวชิาจติวิทยา ที่ท าให้เข้าใจปจัจยัที่แตกต่างกนัของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับอายุ เพศ 
บทบาททางเพศ เชื้อชาติ สญัชาติ วฒันธรรม ภูมหิลงัก าเนิด ศาสนา การรบัรูแ้ละแสดงออกทางเพศ 
ความพิการ ภาษา หรอืปจัจยัทางสังคมเศรษฐานะ) อันเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ในการให้บรกิารทาง
จติวทิยาหรอืการวจิยัที่มปีระสทิธภิาพ นักจติวทิยาจ าเป็นต้องมกีารฝึกฝนอบรม มปีระสบการณ์ และ
การใหก้ารปรกึษาดูแล (supervision) มารบัรองคุณภาพของความสามารถหรอืความเชีย่วชาญนัน้ และ
นักจติวทิยาควรมกีารส่งต่อผู้รบับรกิารอย่างเหมาะสม (ยกเว้นกรณีเข้าข่ายข้อมาตรฐาน 2.02 การ
ใหบ้รกิารกรณฉุีกเฉิน) 
c) นักจติวทิยาผูท้ี่จะใหบ้รกิาร ฝึกอบรม ควบคุมงานวจิยั อนัเกี่ยวขอ้งกบัประชากรกลุ่มใหม่ พื้นทีใ่หม ่
เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่  ๆ  นั ้น มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ ฝึกอบรม  สร้าง
ประสบการณ์ภายใตก้ารดแูล (supervision) การปรกึษา หรอืเรยีนรู ้ในขอ้มลูใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
d) เมื่อถูกรอ้งขอให้ให้บรกิารแก่บุคคลในขณะที่บรกิารทีเ่หมาะสมยงัไม่พรอ้มให้บรกิาร  หรอืถูกรอ้งขอ
ใหบ้รกิารในส่วนที่นักจติวทิยาไม่มคีวามสามารถหรอืความเชีย่วชาญในเรื่องดงักล่าว นักจติวทิยาทีเ่คย
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ได้รบัการฝึกอบรมในเนื้อหาใกล้เคยีงกบัเรื่องนัน้ อาจให้บรกิารไปก่อน เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลนัน้ได้รบั
บรกิารช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนักจิตวิทยาควรพยายามที่จะรกัษามาตรฐานโดยค้นคว้างานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง เขา้ฝึกอบรม ขอค าปรกึษา หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
e) ในเรื่องใหม่ทีย่งัไม่มกีารฝึกอบรมอย่างเป็นมาตรฐานและได้รบัการยอมรบัใหน้ักจติวทิยาด าเนินการ
อย่างเหมาะสมเพื่อรบัรองความสามารถความช านาญของตน  และปกป้องผู้รบับรกิาร นักศึกษา ผู้รบั
ค าปรกึษา ผูร้ว่มวจิยั ผูร้บับรกิารในองคก์ร และผูอ้ื่นๆ จากอนัตรายหรอืผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
f) ในบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบังานนิตจิติเวช นักจติวทิยาควรท าความเขา้ใจเพื่อใหคุ้น้เคยกบักฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบัทีค่วบคุมการท างานของตน 
2.02 กำรให้บริกำรกรณีฉุกเฉิน 
ในกรณีฉุกเฉินที่นักจติวทิยาต้องใหบ้รกิารแก่บุคคลซึ่งมภีาวะจติใจไม่พรอ้มต่อการรบับรกิาร หรอืต้อง
ให้บรกิารในส่วนนักจติวทิยาไม่มคีวามสามารถหรอืความเชี่ยวชาญในเรื่องดงักล่าว  นักจติวทิยาที่เคย
ได้รบัการฝึกอบรมในส่วนที่ใกล้เคยีงกบัเรื่องนัน้ อาจให้บรกิารไปก่อน เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลนัน้ได้รบั
บรกิารช่วยเหลอืเบื้องต้น โดยการให้บรกิารฉุกเฉินดงักล่าวควรยุติ เมื่อสภาวะฉุกเฉินสิ้นสุด หรอืมผีู้ที่
เหมาะสมพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร 
2.03 กำรรกัษำควำมสำมำรถ 
นกัจติวทิยารบัผดิชอบทีจ่ะพยายามพฒันาและรกัษาระดบัความสามารถของตนไว้ 
2.04 กำรยึดหลกัเหตผุลเชิงวิทยำศำสตรแ์ละหลกักำรทำงวิชำชีพ 
การท างานของนักจติวทิยาต้องอยู่บนพื้นฐานของความรูท้ี่มเีหตุผลเชงิวทิยาศาสตรแ์ละหลกัการทาง
วชิาชพี (ดูเพิม่เติม ข้อ 2.01e ขอบเขตของความสามารถ และ 10.01b การแจง้ข้อมูลการบ าบดัรกัษา
และการยนิยอมรบัการรกัษา) 
2.05 กำรมอบหมำยงำนให้ผูอ่ื้น 
นักจติวทิยา (ผู้ทีม่อบหมายงานให้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ผูอ้ยู่ในการดูแลปรกึษา ผู้ช่วยงานวจิยัหรอืผู้ช่วย
สอน หรอืผูท้ีใ่ชบ้รกิารจากผูอ้ื่นเช่นล่ามทางภาษา) รบัผดิชอบทีจ่ะ 1) หลกีเลีย่งการมอบหมายงานแก่ผูท้ี่
มคีวามสมัพนัธ์ทบัซ้อนนอกเหนือจากความสมัพนัธ์ในงานกบัผู้รบับรกิาร อนัจะน าไปสู่การท าลายหรอื
บดิเบอืนวตัถุประสงคข์องการใหบ้รกิาร 2) มอบหมายงานใหเ้ฉพาะบุคคลอื่นทีส่ามารถปฏบิตังิานไดต้าม
พืน้ฐานความรูก้ารศกึษาการฝึกอบรมหรอืประสบการณ์ทีม่ ีไม่ว่าจะปฏบิตังิานเพยีงล าพงัหรอืภายใต้การ
ดูแลของ supervisor 3) ดูแลว่าบุคคลอื่นนัน้ปฏบิตังิานหรอืให้บรกิารอย่างมคีุณภาพ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 2.02 
การให้บรกิารกรณีฉุกเฉิน 3.05 ความสมัพนัธ์ทบัซอ้น 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล 9.01 หลกัพื้นฐาน
การทดสอบ 9.02 การทดสอบและการใชแ้บบทดสอบ 9.03 การแจง้ขอ้มูลการทดสอบและการยนิยอมใน
การทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท้ีข่าดคุณสมบตั)ิ 
2.06 ปัญหำและควำมขดัแย้งส่วนตวั 
a) ให้นักจติวิทยายบัยัง้ ป้องกัน การรเิริม่กิจกรรมใดๆ ที่นักจติวทิยารู้อยู่แล้วว่า หรอืควรที่จะรู้ว่า 
ปญัหาส่วนตวัมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของกจิกรรมหรอืบรกิารทีใ่ห้ 
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b) เมื่อนักจติวทิยาตระหนักว่าปญัหาส่วนตวัมผีลกระทบต่องานที่ปฏบิตัิอยู่ ให้นักจติวทิยาพจิารณา
ผลกระทบอย่างเหมาะสม (เช่น การมผีูช้่วยหรอืที่ปรกึษาเชงิวชิาชพี) และก าหนดว่าควรจะจ ากดั ผ่อน
ผนั หรอืยตุกิารบรกิารหรอืการปฏบิตังิานหรอืไม่ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 10.10 การยตุกิารบ าบดัรกัษา) 
 
3.ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล 
3.01 กำรเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บรกิารหรอืเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ นักจติวิทยาต้องไม่เลือกปฏิบัติอัน
เนื่องจากความแตกต่าง ดา้นอายุ เพศ การแสดงออกทางเพศ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิวฒันธรรม ชาตกิ าเนิด การ
รบัรูท้างเพศ ภาวะไรค้วามสามารถสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกจิ หรอืพืน้ฐานอื่นทีก่ าหนดตามกฎหมาย 
3.02 กำรคกุคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) 
นักจติวทิยาต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกบัการคุกคามทางเพศ การคุกคามทางเพศหมายรวมถงึ การเชญิชวนทาง
เพศ การเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ทางร่างกายหรอืพฤตกิรรมการแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกทางวาจา
อนัมเีนื้อหาทางเพศ ที่เกิดขึ้นจากสมัพนัธภาพในงาน กิจกรรม การบรกิารของนักจติวทิยา หรอืจาก
บทบาทการเป็นนักจติวทิยา และไม่ว่าจะ 1) ไม่ตัง้ใจ หรอืเป็นการป้องกนัตนเอง หรอืในที่ท างานหรอื
สถานการศึกษาที่เป็นอนัตราย โดยที่นักจติวทิยารู้ หรอืได้รบัการแจง้ให้ทราบก่อนแล้ว หรอื 2) เป็น
สถานการณ์ที่รุนแรงชดัเจน หรอื เจตนาที่จะทารุณกรรม ต่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้งนัน้ การคุกคามทางเพศ
อาจรวมถงึการกระท าทีรุ่นแรงเพยีงครัง้เดยีว หรอืการกระท าทีพ่บเหน็ไดง้่ายแต่ไดก้ระท าซ ้าต่อเนื่อง (ดู
เพิม่เตมิขอ้ 1.08 การแบ่งแยกหรอื การเลอืกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม ต่อผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีน) 
3.03 กำรคกุคำมด้ำนอ่ืน 
นักจิตวิทยาต้องไม่เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในพฤติกรรมที่ท าให้เสื่อมเสียหรือคุกคามต่อบุคคลอื่นที่
นักจติวทิยาเกี่ยวขอ้งดว้ยในการปฏบิตังิาน อนัเน่ืองจากปจัจยัต่างๆ อาท ิอายุ เพศ การแสดงออกทาง
เพศ เชื้อชาต ิสญัชาต ิวฒันธรรม ชาติก าเนิด ศาสนา การรบัรูท้างเพศ ภาวะไรค้วามสามารถ ภาษา 
และสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกจิ 
3.04 กำรหลีกเล่ียงอนัตรำย 
นักจิตวิทยาต้องรบัผิดชอบ  ที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าอันก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่อคนไข้ 
ผู้รบับรกิาร นักเรยีนนักศึกษา ผู้รบัการแนะน าปรกึษา (advisees) ผู้ร่วมงานวจิยั ผู้ร่วมงานในองค์กร 
และผู้อื่นที่นักจติวทิยาท างานด้วย ในกรณีที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ นักจติวทิยามหีน้าที่ลดความรุนแรงของ
อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 
3.05 ควำมสมัพนัธท์บัซ้อน 
a) ความสัมพันธ์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อ  นักจิตวิทยามีบทบาททางวิชาชีพกับบุคคลใด  และ 1) ใน
ขณะเดียวกนัก็มคีวามสมัพันธ์ในบทบาทอื่นกบับุคคลนัน้  หรอื 2) ในขณะเดียวกันก็มคีวามสมัพันธ์
ใกล้ชดิกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัคนที่นักจติวทิยาให้บรกิารตามบทบาทวชิาชพี  หรอื 3) ให้ค าสญัญาต่อ
ความสมัพนัธใ์นอนาคตกบัผูร้บับรกิาร ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้ใกลช้ดิเชงิวชิาชพี นักจติวทิยาหลกีเลีย่งและ
ยบัยัง้การมสีมัพนัธภาพทบัซอ้น ถา้สมัพนัธภาพทบัซอ้นนัน้คาดว่าจะมผีลใหเ้กดิความบกพร่องหรอืเกดิ
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ความเสยีหายต่อวตัถุประสงค์การบรกิาร ต่อความเชี่ยวชาญช านาญหรอืประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร
ตามบทบาทของนักจติวทิยา หรอืมคีวามเสี่ยงต่อการหาประโยชน์ส่วนตัวหรอืท าให้เกิดอนัตรายใน
ขณะทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิวชิาชพี สมัพนัธภาพทบัซอ้นทีค่าดว่าจะไม่ก่อใหเ้กดิความบกพร่องหรอืความ
เสีย่งต่อการหาประโยชน์ส่วนตวัหรอืท าใหเ้กดิอนัตราย จะไมถ่อืว่าเป็นการผดิต่อขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 
b) หากนกัจติวทิยาทราบว่า สมัพนัธภาพทบัซอ้นทีม่แีนวโน้มก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืผลเสยีนัน้ไดเ้กดิขึน้
แลว้จากปจัจยัทีค่าดไม่ถงึ ใหน้กัจติวทิยาด าเนินการอย่างเหมาะสมทีจ่ะแก้ไข โดยค านึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบตามแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณมากทีสุ่ด 
c) เมื่อนักจติวทิยาไดร้บัค าสัง่หรอืไดร้บัการมอบหมายตามกฎหมาย เพื่อบรกิารในบทบาททบัซอ้นตาม
กระบวนการยตุธิรรมหรอืกระบวนการปกครอง ในเบือ้งตน้ใหน้ักจติวทิยาท าความเขา้ใจถงึความมุง่หวงั
จากบทบาททีไ่ดร้บัมอบหมายขอบเขตของความลบัและสทิธสิ่วนบุคคล และสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา ตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 3.04 การหลกีเลี่ยงอนัตราย และ 3.07 การรอ้งขอบรกิารจาก
บุคคลทีส่าม) 
3.06 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
นกัจติวทิยาหลกีเลีย่งและยบัยัง้ทีจ่ะเขา้ไปมบีทบาททางวชิาชพี เมือ่มผีลประโยชน์หรอืสมัพนัธภาพเชงิ
ส่วนตัว เชิงวชิาชีพ เชิงกฎหมาย เชิงเศรษฐกิจ หรอืเชิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่อาจจะ 1) 
ก่อให้เกิดความบกพร่องหรือความเสียหายต่อวัตถุประสงค์การบริการ  ความเชี่ยวชาญ  หรือ
ประสิทธิภาพในการให้บริการในบทบาทของนักจิตวิทยา  หรือ 2) ท าให้บุคคลหรือองค์กรที่มี
สมัพนัธภาพเชงิวชิาชพี เป็นอนัตรายหรอืถูกเอาเปรยีบ 
3.07 กำรร้องขอบริกำรจำกบคุคลท่ีสำม 
เมื่อนักจติวทิยายนิยอมให้บรกิารแก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล โดยการรอ้งขอจากบุคคลที่สาม นักจติวทิยา
ควรสรา้งความกระจ่างตัง้แต่เริม่ให้บรกิาร ถึงรูปแบบความสมัพนัธ์ของบุคคลหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด การสรา้งความกระจ่างนี้ครอบคลุมถงึบทบาทของนักจติวทิยา (เช่น บทบาทของผูบ้ าบดัรกัษา 
ผูใ้หก้ารปรกึษา ผูท้ าการวนิิจฉยั หรอืพยานผูเ้ชีย่วชาญ) ใครคอืผูร้บับรกิาร การใชบ้รกิารทีเ่สนอใหห้รอื
ขอ้มูลที่ได้รบั และที่ส าคญัคอื ขอบเขตของการรกัษาสทิธสิ่วนบุคคลและความลบั (ดูเพิม่เติมขอ้ 3.05 
ความสมัพนัธท์บัซอ้น และ 4.02 การพดูคุยถงึขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล) 
3.08 ควำมสมัพนัธท่ี์เอ้ือประโยชน์ส่วนตวั 
นกัจติวทิยาไมใ่ชป้ระโยชน์จากผูอ้ื่น ทีน่กัจติวทิยาใหก้ารปรกึษาดูแล ประเมนิหรอือยูภ่ายใต้อ านาจ เช่น
ผูป้ว่ย ผูร้บัการบ าบดั นกัเรยีนนักศกึษาผูอ้ยู่ภายใตก้ารดแูล ผูร้ว่มวจิยั และผูใ้ต้บงัคบับญัชา (ดเูพิม่เตมิ
ขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น 6.04 ค่าบรกิาร และการจดัการทางการเงนิ 6.05 การต่อรองแลกเปลีย่น
กบัผู้รบับรกิารหรอืผู้ป่วย 7.07 ความสมัพนัธ์ทางชู้สาวกบันักศึกษาหรอืผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล  10.05 
ความสมัพนัธ์เชงิชู้สาวกบัผู้ป่วยหรอืผู้รบับรกิารในปจัจุบนั 10.06 ความสมัพนัธ์เชงิชู้สาวกบัญาติหรอื
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 10.07 การบ าบัดผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในอดีต  และ 10.08 
ความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบับุคคลทีเ่คยเป็นผูป้ว่ยหรอืผูร้บับรกิารในอดตี) 
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3.09 กำรร่วมมือกบัวิชำชีพอ่ืน 
เมื่อไดร้บัการมอบหมายหรอืมเีหตุสมควรเชงิวชิาชพี ให้นักจติวทิยาร่วมมอืกบัวชิาชพีอื่น ในการบรกิาร
แก่ผูป้ว่ยหรอืผูร้บับรกิารอย่างเตม็ความสามารถและเหมาะสม (ดเูพิม่เตมิขอ้ 4.05 การเปิดเผยความลบั) 
3.10 กำรแจ้งข้อมลูกำรบริกำรและกำรยินยอมรบับริกำร (Informed Consent) 
a) เมื่อนักจติวทิยาดูแลงานวจิยั ท าการตรวจวนิิจฉัย ท าจติบ าบดั ใหก้ารปรกึษา หรอืขอส่งปรกึษา ทัง้
ทางตรงหรอืผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรอืการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ให้นักจติวทิยาบอกกล่าวถึงข้อมูลการ
บรกิารและรบัการยนิยอมจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลผูร้บับรกิารนัน้ๆ โดยใชภ้าษาเหมาะสมทีบุ่คคลนัน้จะ
สามารถเขา้ใจได้ ยกเว้นกรณีการให้บรกิารที่ไม่จ าเป็นต้องมีการยนิยอม อนัก าหนดโดยกฎหมายหรอื
กระบวนการทางการปกครอง หรอืเหตุผลอื่นๆ ทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัิ (ดูเพิม่เตมิ
ข้อ 8.02 การแจ้งข้อมูลการวจิยัและการยนิยอมเข้าร่วมวจิยั 9.03 การแจ้งข้อมูลการทดสอบและการ
ยนิยอมทดสอบ และ10.01 การแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยนิยอมรบัการรกัษา)  
b) ส าหรบับุคคลทีข่าดความสามารถตามกฎหมายในการรบัรูข้อ้มลูและยนิยอมรบับรกิาร ใหน้ักจติวทิยา 
1) ท าการอธบิายขอ้มลูอย่างเหมาะสม 2) ขอความยนิยอมหรอืความเหน็ดว้ยของบุคคลนัน้ 3) พจิารณา
ดคูวามสนใจและความตอ้งการของบุคคล และ 4) ขออนุญาตอยา่งเหมาะสมจากผูป้กครองตามกฎหมาย 
หากสิง่ทดแทนการยนิยอมนี้ได้รบัอนุญาตหรอืมกีารก าหนดตามกฎหมาย  และหากการยนิยอมโดย
ผูป้กครองตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมาย ให้นักจติวทิยาด าเนินการอื่นอย่างเหมาะสม
เพื่อปกป้องสทิธแิละสวสัดภิาพของบุคคลนัน้ 
c) เมื่อมคี าสัง่ศาลหรอืการมอบหมายใหน้ักจติวทิยาด าเนินการบรกิารแก่บุคคลใด ใหน้ักจติวทิยาแจง้แก่
บุคคลนัน้ถงึรปูแบบและกระบวนการในการรบับรกิาร รวมถงึขอบเขตและขอ้จ ากดัของความลบั ก่อน
ใหบ้รกิาร 
d) ให้นักจติวทิยาบนัทึกการแจ้งขอ้มูลและการยนิยอมรบับรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (ดูเพิ่มเติมข้อ 
8.02 การแจง้ขอ้มูลการวจิยัและการยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั 9.03 การแจง้ขอ้มูลการตรวจประเมนิและการ
ยนิยอมในการตรวจประเมนิ และ 10.01 การแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยนิยอมรบัการรกัษา) 
3.11 บริกำรทำงจิตวิทยำส ำหรบัหน่วยงำนหรือบริกำรท่ีให้โดยผำ่นหน่วยงำน 
a) นกัจติวทิยาทีใ่หบ้รกิารหน่วยงาน หรอืใหบ้รกิารผ่านหน่วยงาน ควรแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการบรกิาร แก่
ผูร้บับรกิารล่วงหน้าและช่วงเวลาที่เหมาะสม ในเรื่อง 1) วตัถุประสงคแ์ละธรรมชาตขิองบรกิาร 2) ผูร้บั
ผลประโยชน์ 3) คนหรอืกลุ่มคนที่จะเป็นผู้รบับรกิาร 4) สมัพนัธภาพที่นักจติวทิยาจะมต่ีอบุคคลและ
องค์กร 5) การใช้ประโยชน์จากบริการที่ให้และข้อมูลที่ได้รบั  6) ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และ 7) 
ขอบเขตและขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล  ทัง้นี้ นักจติวทิยาพงึใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัผลลพัธแ์ละขอ้สรปุของ
การใหบ้รกิารแก่บุคคลทีเ่หมาะสม ใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
b) หากนักจติวทิยาถูกกนัออกจากการใหบ้รกิาร โดยกฎหมายหรอืบทบาททางองค์กร ต่อการใหข้อ้มูล
ดงักล่าวขา้งต้นแก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลผู้รบับรกิาร ให้นักจติวทิยาแจง้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้ถงึ
ขอ้จ ากดัดงักล่าวก่อนใหบ้รกิาร 
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3.12 กำรบริกำรขำดตอน (Interruption of Psychological Services) 
นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวรวมไว้ในข้อตกลงการให้และรบับริการ  นักจิตวิทยาพึงด าเนินการอย่าง
เหมาะสม ในการวางแผนเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการให้บรกิาร ในกรณีที่บรกิารทางจติวทิยาถูก
ขดัจงัหวะหรอืท าให้ขาดตอน โดยตวัแปรอื่น เช่น นักจติวทิยาเจบ็ป่วย เสยีชวีติ ไม่สะดวก ย้ายที่อยู ่
เกษยีณ หรอืผู้รบับรกิารยา้ยทีอ่ยู่ หรอืมขีอ้จ ากดัดา้นการเงนิ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 6.02 c การเก็บรกัษา การ
เผยแพร ่และการท าลายขอ้มลูหลกัฐานอนัเป็นความลบั) 
 

4.ควำมลบัและสิทธิส่วนบุคคล 
4.01 กำรรกัษำควำมลบัและสิทธิส่วนบคุคล 
นกัจติวทิยามหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความลบัและสทิธสิ่วนบุคคล โดยท าการป้องกนัและรกัษาขอ้มลู
ที่ได้รบัมาหรอืมเีก็บไว้ อนัเป็นความลบัหรอืสทิธสิ่วนบุคคล โดยระลกึไว้ว่าขอบเขตและขอ้จ ากดัของการ
รกัษาความลบัและสิทธิส่วนบุคคลอาจถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรอืบัญญัติจากข้อบงัคบัของสถาบัน 
ความสมัพนัธเ์ชงิวชิาชพีหรอืเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร ์(ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.05 การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่น) 
4.02 กำรพดูคยุถึงข้อจ ำกดัของสิทธิส่วนบคุคล 
a) นกัจติวทิยาควรปรกึษาหารอืกบับุคคล (รวมถงึกลุ่มบุคคลทีไ่รค้วามสามารถตามกฎหมายในการมอบ
อ านาจหรอืยนิยอมรบับรกิาร และตวัแทนตามกฎหมายของบุคคลนัน้ๆ) และองคก์รทีน่ักจติวทิยามคีวาม
เกี่ยวขอ้งดว้ยเชงิวชิาชพีหรอืเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร์ ในเรื่อง 1) ขอ้จ ากดัของการรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล 
และ 2) การน าขอ้มลูไปใชใ้นอนาคตในกจิกรรมหรอืบรกิารทางจติวทิยา (ดูเพิม่ขอ้ 3.10 การแจง้ขอ้มูล
การบรกิารและยนิยอมรบับรกิาร) 
b) การพูดคุยเกี่ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคลควรมใีนช่วงแรกของบรกิาร และอาจมขีึ้นอีกภายหลงัหากมเีหตุ
จ าเป็น นอกเสยีจากว่าการพดูคุยนัน้ไมเ่หมาะสมหรอืไมส่ามารถท าได้ 
c) นักจติวทิยาผู้ให้บรกิารหรอืให้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ควรมกีารแจง้ให้ผู้รบับรกิารหรอื
ผูป้ว่ยรบัทราบถงึความเสีย่งต่อการเปิดเผยความลบัหรอืสทิธสิ่วนบุคคล 
4.03 กำรบนัทึกภำพหรือเสียง 
ให้นักจิตวิทยาท าการขออนุญาตจากบุคคลที่ให้บริการ  หรือตัวแทนตามกฎหมาย  ก่อนท าการ
บนัทกึเสยีงหรอืภาพของบุคคลนัน้ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 8.03 การยนิยอมใหบ้นัทกึภาพหรอืเสยีงขณะท าการ
วจิยั 8.05 การท าวจิยัทีป่ราศจาก informed consent และ 8.07 การบดิเบอืนขอ้มลูในการวจิยั) 
4.04 กำรลดควำมเส่ียงกำรละเมิดข้อมลูส่วนบคุคล 
a) ให้นักจติวทิยาบนัทกึรายงานหรอืการแนะน าปรกึษาทัง้ทางวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เฉพาะ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
b) นักจติวทิยาปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัมาจากการท างาน เมื่อมเีหตุผลทางวชิาชพี 
และปรกึษาเฉพาะกบับุคคลทีต่ระหนกัถงึความส าคญัดงักล่าว 
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4.05 กำรเปิดเผยควำมลบั 
a) นักจติวิทยาอาจเปิดเผยข้อมูลความลบัได้โดยมกีารอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงาน
ผูร้บับรกิาร ตวัผูร้บับรกิาร หรอืบุคคลทีด่แูลผูร้บับรกิารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
b) นักจติวทิยาเปิดเผยขอ้มลูความลบัโดยไม่มกีารอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร เฉพาะในกรณีทีศ่าลสัง่
เท่านัน้ หรอืได้รบัอนุโลมในกรณีที่มวีตัถุประสงค์ถูกต้องเหมาะสม  เช่น (1) บรกิารอื่นเชิงวชิาชีพที่
จ าเป็น (2) การขอความคดิเหน็เชงิวชิาชพี (3) กรณีทีต่อ้งปกป้องอนัตรายต่อตวัผูร้บับรกิาร นกัจติวทิยา
ผูใ้ห้บรกิาร หรอืต่อผู้อื่นที่อาจไดร้บัอนัตรายนัน้ๆ (4) ประกอบการรบัค่าธรรมเนียมการให้บรกิาร โดย
ต้องมกีารจ ากดัขอบเขตข้อมูลให้เหมาะสม ให้น้อยที่สุดที่สามารถด าเนินการได้ (ดูเพิม่เติมขอ้ 6.04e 
ค่าบรกิารและการจดัการทางการเงนิ) 
4.06 กำรขอควำมคิดเหน็ 
ในการขอความคดิเห็นผู้ร่วมงาน (1) นักจติวทิยาไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจน าไปสู่การรูต้วัผู้รบับรกิาร ผู้
ร่วมวจิยัหรอืผูอ้ื่นหรอืหน่วยงานที่รบับรกิารยกเว้นในกรณีที่นักจติวทิยาได้รบัการยนิยอมล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อักษรของบุคคลหรอืองค์กร หรอืกรณีที่การเปิดเผยสิทธิส่วนบุคคลหรอืความลบันัน้ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ (2) นักจิตวิทยาเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในขอบเขตที่จ า เป็นเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการขอความเหน็เท่านัน้ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล) 
4.07 กำรใช้ข้อมูลส่วนบคุคลในกำรเรียนกำรสอนหรือวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ 
นักจิตวิทยาไม่เปิดเผยความลับอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล  หรือข้อมูลที่จะบ่งชี้ถึงตัวบุคคล  ผู้ป่วย 
ผูร้บับรกิาร นักเรยีนนักศกึษา ผูร้่วมวจิยั หรอืองคก์รทีร่บับรกิาร ในงานเขยีน การบรรยายประกอบการ
เรยีนการสอนหรอืสื่ออื่นๆ ยกเว้นกรณีที่ 1) นักจติวทิยาท าการดดัแปลงข้อมูลบุคคลหรอืองค์กร 2) 
บุคคลหรอืองคก์รนัน้แจง้การยนิยอมไวก่้อนล่วงหน้า และ 3) กรณมีคี าสัง่หรอืขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
 

5.กำรโฆษณำและกำรให้ข้อมลูแก่สำธำรณะ 
5.01 หลีกเล่ียงกำรให้ข้อมูลเทจ็ กำรโกหก หรือกำรบิดเบือนข้อมลู 
(a) การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรอืไม่ก็ตาม  ได้แก่ การรบัรอง
ผลติภณัฑ ์กระบวนการรบัสมคัร การสมคัรรบัใบประกอบวชิาชพี การสมคัรรบัรองอื่นๆ แผ่นพบั ใบปลวิ 
รายชื่อระบบขอ้มูล ประวตัิส่วนตวั หรอืประวตักิารศึกษา หรอืการแสดงความคดิเหน็ ในสื่อสาธารณะ
เช่น สิ่งพิมพ์ หรอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความคดิเห็นในกระบวนการทางกฎหมาย การบรรยายให้
ความรู ้การกล่าวรายงานต่อสาธารณะ ตลอดจน วสัดุอุปกรณ์ที่มกีารจดัพมิพ์ทัง้หลาย โดยในการให้
ขอ้มูลแก่สาธารณะนักจติวทิยาต้องไม่ให้ข้อมูลที่ผดิ บดิเบอืน หรอืกุขึ้นมาเอง ทัง้ในงานวจิยั ในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่และในงานบรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองหรอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(b) นกัจติวทิยาต้องไม่แสดงขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ทีผ่ดิ บดิเบอืน หรอืกุขึน้มาเอง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบั 1) 
การศึกษาอบรมของนักจติวทิยาเอง ประสบการณ์ หรอืขอบเขตความสามารถ 2) ระดบัการศึกษา 3) 
เอกสารรบัรอง 4) หน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 5) บรกิารทีใ่หบ้รกิาร 6) พืน้ฐานทางคลนิิกหรอืทาง
วทิยาศาสตรส์ าหรบับรกิารของนักจติวทิยา หรอืผลลพัธ์ความส าเรจ็ ปรญิญาที่ส าเรจ็ 7) ค่าธรรมเนียม
การใหบ้รกิาร หรอื 8) สิง่ทีน่กัจติวทิยาคน้พบจากการศกึษาวจิยัหรอืผลงานตพีมิพ์ 
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(c) นักจติวทิยาอ้างตามปรญิญาที่ได้รบัในบรกิารด้านสุขภาพ  / สาธารณสุข เฉพาะเมื่อปรญิญานัน้ 1) 
ได้รบัจากหน่วยงานการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากประเทศหรอืรฐันัน้ หรอื 2) เป็นพื้นฐานส าหรบัการ
มใีบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ ตามประเทศหรอืรฐัทีป่ฏบิตังิาน 
5.02 กำรให้ข้อมลูโดยผู้อ่ืน 
(a) นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นในการผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ  อันเป็นข้อมูลที่
ประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการปฏบิตังิานทางวชิาชพี สนิค้า หรอืกจิกรรมอื่น ให้นักจติวทิยารกัษาบทบาท
หน้าทีต่ามวชิาชพี ต่อขอ้มลูดงักล่าว 
(b) นักจิตวิทยาไม่ตอบแทนลูกจ้างของสื่อ  วิทยุ โทรทัศน์  หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น  ต่อการ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ  (ดูเพิ่มเติมข้อ 1.01 การน างานหรือผลงานของ
นกัจติวทิยาไปใชอ้ยา่งผดิๆ) 
(c) การจ่ายเงนิค่าประชาสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมหรอืงานของนักจติวทิยา ตอ้งไดร้บัการระบุและ
แจกแจงชดัเจน 
5.03 ค ำอธิบำยถึงกำรฝึกอบรมหรือกำรเรียนกำรสอนแบบ non-degree 
ในหลกัสูตรการเรยีนการสอนทีน่ักจติวทิยาควบคุมดูแล ใหน้ักจติวทิยาทีร่บัผดิชอบต่อประกาศ เอกสาร
แผ่นพบั คู่มอืหรอืสิง่ประชาสมัพนัธ์ที่กล่าวถึงการฝึกอบรม สมัมนา หรอืการเรยีนการสอนแบบ non-
degree มกีารอธบิายสิง่ต่างๆเหล่านัน้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิ เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน
หรอืฝึกอบรมนัน้ ตลอดจนวตัถุประสงค ์ผูน้ าเสนอและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.04 กำรแสดงผลงำนผ่ำนส่ือ 
เมื่อนักจติวทิยาให้ค าแนะน าหรอืแสดงความเห็นต่อสาธารณะ  ผ่านสื่อ สิง่พิมพ์ อนิเตอร์เน็ต หรอืสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนักจติวทิยาต้องมคีวามระมดัระวงัในการดูแลค าแนะน าหรอืความเหน็นัน้  1) ใหอ้ยู่บน
พืน้ฐานความรูเ้ชงิวชิาชพี การฝึกอบรม หรอืประสบการณ์ ตลอดจนพื้นฐานจากการปฏบิตังิานและงาน
เขยีนงานวจิยัทางจติวทิยาทีเ่หมาะสม 2) ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบประพฤตปิฏบิตัทิางจรรยาบรรณ และ 
3) อย่าสรุปว่าได้เกิดสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผู้รบัข้อมูล (ดูเพิ่มเติมข้อ 2.04 การยึดเหตุผลเชิง
วทิยาศาสตรแ์ละหลกัการทางวชิาชพี) 
5.05 กำรให้กำรรบัรองสนับสนุน 
นักจติวทิยาไม่เชญิชวนหรอืเรยีกรอ้งให้มกีารรบัรองหรอืการสนับสนุน จากผู้รบับรกิารบ าบดัรกัษาใน
ปจัจบุนั หรอืบุคคลอื่นทีอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของตน 
5.06 กำรร้องขอเป็นกำรส่วนตวั (In-person Solicitation) 
นักจติวทิยาไม่ยุ่งเกี่ยว ทัง้ทางตรงหรอืผ่านคนกลาง กบัการขอรอ้งเป็นการส่วนตัวในเรื่องธุรกิจจาก
ผูร้บับรกิารบ าบดัรกัษาในปจัจุบนั หรอืผูท้ีก่ าลงัจะรบัการบ าบดัรกัษา หรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ภายใต้อทิธพิล
ของตน อย่างไรก็ตามขอ้ห้ามนี้ไม่รวมถงึกรณี 1) การพยายามที่จะมกีารตดิต่อสมัพนัธ์อย่างเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ของผูท้ี่ได้รบับรกิารบ าบดัรกัษาไปแลว้ หรอื 2) การให้บรกิารศูนยป์ระสบภยัหรอืบรกิาร
ช่วยเหลอืชุมชน 
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6.กำรเกบ็รกัษำข้อมลูและค่ำบริกำร 
6.01 กำรบนัทึกข้อมูลเชิงวิชำชีพและเชิงหลกัวิทยำศำสตร ์และกำรดแูลรกัษำบนัทึก 
นักจติวทิยาคดิค้น ดูแล เก็บรกัษา เผยแพร่ และท าลายข้อมูลตลอดจนบนัทกึที่เกี่ยวข้องกบังานเชิง
วชิาชพีและเชงิเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ ตามขอบเขตภายใต้การดูแล เพื่อทีจ่ะ 1) อ านวยความสะดวกผู้
ให้บรกิารหรอืวชิาชพีอื่นในภายหลงั 2) เป็นการเก็บข้อมูลส าหรบัการศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ 3) 
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหน่วยงานองคก์ร 4) สรา้งความถูกต้องชดัเจนในการเรยีกเกบ็และช าระเงนิ 
และ 5) สรา้งความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย (ดเูพิม่เตมิขอ้ 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล) 
6.02 กำรเกบ็รกัษำ กำรเผยแพร่ และกำรท ำลำยข้อมลูหลกัฐำนอนัเป็นควำมลบั 
(a) นักจติวทิยารกัษาความลบั ในการคดิคน้ การเกบ็รกัษา การเขา้ถงึ การส่งต่อ และการท าลายขอ้มูล
หรอืบนัทกึที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ว่าจะภายใต้รูปแบบการบนัทกึ การใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลย  ีหรอื
วธิกีารในมาตรฐานอื่น (ดูเพิม่เติม ขอ้ 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล และ 6.01 การบนัทกึขอ้มูลด้าน
วชิาชพีและทางวทิยาศาสตร ์และการเกบ็รกัษาบนัทกึ) 
(b) กรณีที่ข้อมูลอนัเป็นสิทธสิ่วนบุคคลของผู้รบับรกิารทางจติวิทยา ถูกบนัทึกในระบบฐานข้อมูลที่
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูอ้ื่นทีผู่ร้บับรกิารไม่ไดร้บัการบอกกล่าวใหท้ราบก่อน ใหน้ักจติวทิยาใชก้ารลงรหสั
หรอืเทคนิคอื่น เพื่อหลกีเลีย่งการบ่งชีถ้งึตวับุคคล และขอ้มลูส่วนตวัของผูร้บับรกิาร 
(c) นักจติวทิยาวางแผนล่วงหน้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งต่ออย่างเหมาะสม  และเพื่อปกป้อง
ขอ้มลูความลบัและบนัทกึขอ้มลู ในกรณีนักจติวทิยาถอนตวัจากต าแหน่งหรอืการปฏบิตังิาน (ดูเพิม่เตมิ
ขอ้ 3.12 การท าใหก้ารบรกิารขาดตอน และ 10.09 การท าใหก้ารบ าบดัขาดตอน) 
6.03 กำรระงบับนัทึกท่ีไม่ได้มีกำรช ำระค่ำบริกำร 
นกัจติวทิยาไมป่ฏเิสธการใหข้อ้มลูบนัทกึทีอ่ยูใ่นการดแูลเมือ่ถูกรอ้งขอเพื่อประกอบการบ าบดัรกัษากรณี
ฉุกเฉิน เพยีงเพราะยงัไมไ่ดร้บัการช าระค่าบรกิาร 
6.04 ค่ำบริกำร และกำรจดักำรทำงกำรเงิน 
(a) ในช่วงแรกของการสร้างความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ  ให้นักจิตวิทยาและผู้รบับรกิารท าการตกลง
เกีย่วกบับรกิารตลอดจนค่าตอบแทนและระบบการช าระเงนิ 
(b) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของนกัจติวทิยาควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
(c) นกัจติวทิยาแจง้ค่าบรกิารทีถู่กตอ้ง และไมช่กัจงูใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อค่าบรกิาร 
(d) หากขอ้จ ากดัทางการเงนิมผีลกระทบต่อการใหบ้รกิาร ใหน้ักจติวทิยาท าการตกลงกบัผูร้บับรกิารให้
เรว็ทีสุ่ดตามความเหมาะสม (ดูเพิม่เตมิขอ้ 10.09 การท าใหก้ารบ าบดัขาดตอน และ 10.10 การยุตกิาร
บ าบดัรกัษา) 
(e) หากผูร้บับรกิารไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามทีไ่ดต้กลงกนัไว้ และหากนักจติวทิยาจะใชต้วัแทนตดิตาม
ทวงหนี้ หรอืตัวแทนทางกฎหมายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม ให้นักจติวทิยาแจ้งแก่ผู้รบับรกิารก่อนที่จะ
ด าเนินการมอบหมายตวัแทนนัน้เพื่อให้โอกาสผู้รบับรกิารช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างจ่าย  (ดูเพิม่เตมิข้อ 
4.05 การเปิดเผยความลบั 6.03 การระงบับนัทกึที่ไม่ไดม้กีารช าระค่าบรกิาร และ 10.01 การแจง้ขอ้มูล
การบ าบดัรกัษาและการยนิยอมรบัการรกัษา) 
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6.05 กำรต่อรองแลกเปล่ียนกบัผูร้บับริกำรหรือผูป่้วย 
การต่อรองแลกเปลี่ยน คือการยอมรบัในบรกิาร สินค้า หรอื สิ่งตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน จาก
ผูร้บับรกิาร อนัเป็นการตอบแทนจากบรกิารทางจติวทิยา นักจติวทิยาอาจรบัสิง่ตอบแทน ได้เฉพาะใน
กรณี 1) สิง่ตอบแทนนัน้ไม่น ามาซึ่งความไม่สมควรในการบ าบดัรกัษา และ 2) การสรุปผลการบรกิาร
ไม่ไดร้บัผลกระทบหรอืถูกบดิเบอืน (ดูเพิม่เตมิขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น และ 6.04 ค่าบรกิาร และ
การจดัการทางการเงนิ) 
6.06 ควำมถกูต้องของรำยงำนส ำหรบักำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งทุน 
ในรายงานส าหรบัการเบิกจ่ายจากแหล่งทุน ให้นักจติวทิยาด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้รายงาน
ถูกต้องตามรูปแบบและแนวทางการให้บรกิารหรอืงานศึกษาวจิยัที่ดูแล  ตามค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 
หรอืการจ่ายเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งจรงิ รวมถงึการระบุแหล่งทุนในการเบกิจา่ย ขอ้สรปุทีพ่บ และผลการวนิิจฉัย 
(ดูเพิม่เตมิขอ้ 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล 4.04 การลดความเสีย่งการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคล และ 
4.05 การเปิดเผยความลบั) 
6.07 กำรส่งต่อบริกำร และค่ำบริกำร 
เมื่อนักจติวิทยาท าการช าระหรอืได้รบัค่าธรรมเนียม  หรอืส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากวิชาชีพอื่นที่
นอกเหนือจากค่าจา้งงานใหก้ารรบัจ่ายเงนิของแต่ละฝ่ายอยูบ่นพืน้ฐานของบรกิารทีใ่หจ้รงิ (ไม่ว่าจะเป็น
บรกิารทางคลนิิก ให้การปรกึษา หรอืการบรหิารจดัการ) และไม่รวมพื้นฐานการให้บรกิารในการส่งต่อ 
(ดเูพิม่เตมิขอ้ 3.09 การรว่มมอืกบัวชิาชพีอื่น) 
 
7.กำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 
7.01 กำรออกแบบวำงแผนโครงกำรศึกษำอบรม 
นกัจติวทิยาทีร่บัผดิชอบโครงการฝึกอบรม ควรด าเนินการออกแบบโครงการใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม และให้ได้ตามมาตรฐานการรบัรองวชิาชพีประกอบโรคศลิปะ หรอื
เป้าหมายอื่นของแต่ละโครงการ (ดูเพิม่เติมข้อ 5.03 ค าอธบิายถึงการฝึกอบรมหรอืการเรยีนการสอน
แบบ non-degree) 
7.02 ค ำอธิบำยโครงกำรศึกษำอบรม 
นักจติวทิยาที่รบัผดิชอบต่อโครงการศึกษาอบรม ควรด าเนินการอย่างเหมาะสมในการอธบิายเนื้อหา
โครงการ (รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการหรอืวชิาที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรกึษา  การท าจติบ าบดั กลุ่ม
ทดลอง แผนการขอค าปรกึษา หรอืบรกิารสาธารณะอื่น) เป้าหมายและวตัถุประสงค์การฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ที่จะได้รบั ตลอดจนคุณสมบตัิและขอ้ก าหนดในการจบหลกัสูตรของโครงการ 
โดยขอ้มลูเหล่านี้จะตอ้งจดัท าขึน้และแจง้แก่ผูท้ีส่นใจโครงการทุกคน 
7.03 ควำมถกูต้องในกำรให้ควำมรู้ 
(a) นักจติวทิยาด าเนินการควบคุมดูแลรายวชิาให้ถูกต้องครอบคลุมตามหวัขอ้โครงการอย่างเหมาะสม  
โดยการประเมนิผลการด าเนินการและรูปแบบการเรยีนรู้ มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงกรณีการปรบัเปลี่ยน
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เนื้อหาหรอืขอ้ก าหนดเมือ่มคีวามจ าเป็น โดยนักศกึษาไดเ้หน็ดว้ยว่าการปรบัเปลีย่นน้ีจะช่วยใหห้ลกัสตูร
มคีวามสมบรูณ์ขึน้ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 5.01 หลกีเลีย่งการใหข้อ้มลูเทจ็ การโกหก หรอืการบดิเบอืนขอ้มลู) 
(b) เมื่อเกี่ยวขอ้งในการใหค้วามรูห้รอืการฝึกอบรม นกัจติวทิยาแสดงขอ้มลูความรูท้างจติวทิยาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง (ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.03 การรกัษาความสามารถ) 
7.04 กำรให้นักศึกษำเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 
นกัจติวทิยาไม่ขอใหน้ักศกึษาหรอืผูท้ีอ่ยูภ่ายใตก้ารปรกึษาดูแล เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัในชัน้เรยีนหรอืใน
กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ทางวาจาและทางลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะในเรื่องประสบการณ์หรอืปญัหา
ทางเพศ ประสบการณ์การถูกทารุณกรรมหรอืการถูกทิง้ ประวตักิารบ าบดัรกัษาทางจติใจ สมัพนัธภาพ
กบัครอบครวั เพื่อน คู่รกัหรอืคู่สมรส หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวามส าคญั ยกเวน้ในกรณี 1) ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ใน
กระบวนการแรกรบั และในเอกสารของโครงการ หรอื 2) เป็นสิ่งจ าเป็นในการประเมินหรอืให้การ
ช่วยเหลอืป้องกนันักเรยีนที่มปีญัหาดงักล่าว จากการฝึกปฏบิตัิที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางจติใจต่อ
นกัศกึษาผูน้ัน้และต่อผูอ้ื่น 
7.05 กำรบ ำบดัรำยบคุคลหรือรำยกลุ่มท่ีเป็นวิชำบงัคบั 
(a) เมื่อการบ าบัดรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป็นส่วนหนึ่ งของวิชาบังคับในโครงการศึกษาอบรม  
นักจติวทิยาที่รบัผดิชอบต่อโครงการ ให้โอกาสนักเรยีนนักศกึษาไดเ้ลอืกการบ าบดัรกัษาจากผูบ้ าบดัที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการศกึษาอบรม (ดเูพิม่เตมิ ขอ้ 7.02 ค าอธบิายโครงการศกึษาอบรม) 
(b) อาจารย์หรอืเจ้าหน้าที่หลกัสูตรผู้ที่รบัผิดชอบหรอืมีแนวโน้มว่าจะรบัผิดชอบต่อการประเมินผล
การศึกษานักเรยีนนักศึกษา ไม่เป็นผู้ให้การบ าบัดรกัษาแก่นักเรียนผู้นัน้เอง  (ดูเพิ่มเติมข้อ 3.05 
ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 
7.06 กำรประเมินนักศึกษำหรือผูท่ี้อยู่ภำยใต้กำรดแูล (Supervisee) 
(a) ในสัมพันธภาพเชิงวิชาการหรือเชิงการให้ค าปรึกษาดูแล  (supervisory) นักจิตวิทยาสร้าง
กระบวนการเฉพาะและก าหนดเวลาในการให ้feedback แก่นักศกึษาหรอืผูท้ีอ่ยู่ภายใตก้ารดแูล โดยควร
แจง้รายละเอยีดของกระบวนการน้ีใหน้กัศกึษาทราบในช่วงแรกของการใหค้ าปรกึษา 
(b) นักจิตวิทยาประเมินผลนักศึกษาหรอืผู้อยู่ภายใต้การดูแล  บนพื้นฐานของประสบการณ์  และ
ความสามารถตามขอ้ก าหนด ของโครงการทีไ่ดต้ัง้ไว ้
7.07 ควำมสมัพนัธท์ำงชู้สำวกบันักศึกษำหรือผูท่ี้อยู่ภำยใต้กำรดแูล 
นักจติวทิยาไม่ยุ่งเกี่ยวในสมัพนัธภาพเชงิชู้สาวกบันักศกึษาหรอืผู้อยู่ภายใต้การดูแล ผู้อยู่ในคณะหรอื
หน่วยงานการศกึษาอบรมเดยีวกนั หรอืกบัผูท้ีน่กัจติวทิยามอีทิธพิลหรอืมแีนวโน้มว่าจะมอีทิธพิลในการ
ประเมนิผูน้ัน้ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 
 

8.งำนวิจยัและกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ 
8.01 กำรได้รบัอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
เมื่อต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้นักจิตวิทยาแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับ
โครงการวจิยั และจะท าการวจิยัก็ต่อเมื่อได้รบัการอนุญาต และให้นักจติวทิยาควบคุมดูแลงานวจิยัให้
เป็นไปตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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8.02 กำรแจ้งข้อมลูกำรวิจยัและกำรยินยอมเข้ำร่วมวิจยั (Informed Consent for Research) 
(a) เมื่อท าการแจง้ขอ้มลูการวจิยัและมกีารยนิยอมเขา้ร่วมวจิยัตามมาตรฐานขอ้ 3.10 แลว้ ใหน้ักจติวทิยา
แจง้แก่ผูร้ว่มวจิยัเกี่ยวกบั 1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั ระยะเวลาทีใ่ช ้และกระบวนการ 2) สทิธขิองผูร้ว่ม
วจิยัในการปฏเิสธหรอืถอนตวัจากการวจิยัหลงัจากทีไ่ดร้่วมวจิยัไปแลว้ 3) ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้าก
การถอนตวั 4) ปจัจยัที่จะเกดิขึ้นระหว่างการวจิยัที่อาจมผีลต่อความต้องการร่วมวจิยั อาท ิความเสี่ยง
ต่างๆ ความไม่สะดวกสบายทัง้กายและใจ และผลกระทบทางอารมณ์  5) ประโยชน์จากการวิจยั 6) 
ขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล 7) สิง่ตอบแทนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม 8) บุคคลส าหรบัตดิต่อเมื่อมคี าถามเกีย่วกบั
งานวิจยัหรอืสิทธิของผู้เข้าร่วม ให้นักจิตวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสอบถามและให้ค าตอบหรือ
ค าอธบิายที่เหมาะสม (ดูเพิม่เตมิขอ้ 8.03 การยนิยอมให้บนัทกึภาพหรอืเสยีงขณะท าการวจิยั 8.05 การ
ท าวจิยัทีป่ราศจาก informed consent และ 8.07 การบดิเบอืนขอ้มลูในการวจิยั) 
(b) ให้นักจติวทิยาที่ควบคุมดูแลงานวจิยัเชงิบ าบดัรกัษาและการทดลองรกัษา อธบิายแก่ผู้ร่วมวจิยัใน
ช่วงแรกของการวจิยัถงึ 1) ลกัษณะของการบ าบดัรกัษาดงักล่าว 2) บรกิารที่จะมใีห้และไม่มใีห้ส าหรบั
กลุ่มควบคุม หากเหมาะสม 3) ความหมายของแผนการบ าบดัรกัษาและกลุ่มควบคุม 4) การบ าบดัรกัษา
ทางเลอืกอื่น หากผูร้่วมวจิยัไมต่้องการร่วมวจิยั หรอืตอ้งการถอนตวัจากการวจิยักรณรีว่มท าวจิยัไปแลว้ 
และ 5) สิง่ชดเชยหรอืค่าตอบแทน ในการเขา้ร่วมวจิยั (หากเหมาะสม) ไม่ว่าผู้เขา้ร่วมหรอืผู้สนับสนุน
ทางการเงนิจะช าระคนืหรอืไม่ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 8.02a การแจง้ขอ้มลูการวจิยัและการยนิยอมเขา้รว่มวจิยั) 
8.03 กำรยินยอมให้บนัทึกภำพหรือเสียงขณะท ำกำรวิจยั 
นักจติวทิยาได้รบัใบเซน็ยนิยอม จากผู้เขา้ร่วมวจิยั ก่อนท าการบนัทกึเสยีงหรอืภาพ เพื่อบนัทกึขอ้มูล 
นอกเสยีแต่ว่า 1) งานวจิยัเป็นการบนัทกึขอ้มลูตามธรรมชาตใินสถานทีส่าธารณะ และการบนัทกึนี้จะไม่
ถูกน าไปใชใ้นการระบุตวับุคคลหรอืก่อใหเ้กดิอนัตราย 2) งานวจิยัมกีารบดิเบอืนขอ้มลู และใบยนิยอมให้
บนัทกึขอ้มลูไดร้บัในช่วงสมัภาษณ์ (ดเูพิม่เตมิ ขอ้ 8.07 การบดิเบอืนขอ้มลู ในการวจิยั) 
8.04 ผูร่้วมวิจยัท่ีเป็นผูป่้วย นักเรียนนักศึกษำ หรือผูด้้อยโอกำส 
(a) เมื่อนักจิตวิทยาควบคุมดูแลงานวิจัยที่มีผู้ร่วมวิจ ัยเป็นผู้ป่วย นักเรียน หรือผู้ด้อยโอกาส ให้
นกัจติวทิยาด าเนินการเพื่อปกป้องผูร้่วมวจิยัจากผลกระทบขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้อนัเกดิจากการปฏเิสธ
หรอืการถอนตวัจากงานวจิยั 
(b) เมื่อการเขา้ร่วมวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบงัคบั หรอืเป็นโอกาสในการได้คะแนนพเิศษ 
ผูเ้ขา้รว่มวจิยัควรไดร้บัทางเลอืกส าหรบักจิกรรมทีเ่ป็นธรรม 
8.05 กำรท ำวิจยัท่ีปรำศจำก informed consent 
นักจติวทิยาอาจละเว้นการมกีารเซน็ยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั เฉพาะในกรณี (1) เมื่องานวจิยันัน้ได้รบัการ
พจิารณาอย่างรอบคอบแลว้ว่าจะไม่ส่งผลเสยีดา้นอารมณ์จติใจหรอืเป็นอนัตราย และเป็น a) การศกึษา
ถงึการปฏบิตังิานในการเรยีนรูต้ามปกติ b) แบบสอบถามที่ไม่ระบุชื่อผู้ตอบหรอืการสงัเกตทัว่ไปตาม
ธรรมชาติ หรอืเป็นงานวจิยัทางเอกสารที่การเปิดเผยค าตอบไม่ท าให้ผู้ตอบหรอืผู้ร่วมวจิยัตกอยู่ใน
อนัตรายหรอืสภาวะเสยีหายทางด้านการเมอืงวฒันธรรม  ด้านการเงนิ ด้านสถานะการท างาน หรอื 
ชื่อเสียง โดยมีการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรอืการเก็บรกัษาความลับ  และ c) การศึกษาปจัจยัที่
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เกีย่วขอ้งกบัการท างาน หรอืประสทิธภิาพในการท างาน ทีด่ าเนินการวจิยัในองคก์รโดยทีไ่มม่ผีลกระทบ
ต่อสภาวะการจา้งงานของผู้ร่วมวจิยั และมกีารคุ้มครองสทิธสิ่วนบุคคลหรอืการเก็บรกัษาความลบั (2) 
หรอืในกรณอีื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายของรฐั หรอืกฎระเบยีบขององคก์ร 
8.06 กำรให้ส่ิงจงูใจในกำรเข้ำร่วมวิจยั 
(a) นักจติวทิยาพยายามหลกีเลีย่งการใหส้ิง่จงูใจทางการเงนิหรอืจงูใจอื่นในการเขา้ร่วมวจิยั เมือ่สิง่จงูใจ
นัน้มแีนวโน้มทีจ่ะบงัคบัใหร้ว่มวจิยัอย่างไมเ่ตม็ใจ 
(b) เมื่อเสนอบรกิารทางวชิาชพีให้เป็นสิง่ตอบแทนหรอืจูงใจในการเข้าร่วมวจิยั  ให้นักจติวทิยาสร้าง
ความเขา้ใจให้ชดัเจนถงึรูปแบบลกัษณะของบรกิารดงักล่าว ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ บทบาทหน้าที ่
และขอ้จ ากดัต่างๆ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 6.05 การต่อรองราคากบัผูร้บับรกิารหรอืผูป้ว่ย) 
8.07 กำรบิดเบือนข้อมลูในกำรวิจยั 
(a) นักจติวิทยาไม่ควบคุมดูแลงานวิจยัที่มกีารบิดเบือนข้อมูล  ยกเว้นในกรณีที่ก าหนดไว้ว่าการใช้
เทคนิคบดิเบอืนนัน้ควบคุมโดยหลกัทางวทิยาศาสตร์ ทางการศกึษา หรอืแบบประยุกต์อื่น ๆ และไม่มี
ทางเลอืกอื่นทีเ่หมาะสมและไมม่กีารบดิเบอืน 
(b) นักจติวทิยาไม่บดิเบอืนขอ้มูลเกี่ยวกับงานวจิยัแก่ผู้ที่จะเขา้ร่วมวจิยั อนัมแีนวโน้มให้เกิดอนัตราย
หรอืความเจบ็ปวดทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 
(c) ใหน้กัจติวทิยาอธบิายการบดิเบอืนใดๆ ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของรปูแบบและการด าเนินการทดลองวจิยัต่อ
ผูร้่วมวจิยัล่วงหน้าใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได้ ทีเ่หมาะสมคอืในการสรุปขอ้มลูก่อนการเขา้ร่วม แต่
ต้องไม่หลงัจากการสรุปขอ้มลูทีไ่ด้ โดยให้สทิธผิูเ้ขา้ร่วมสามารถถอดถอนขอ้มลูของตนไดห้ากต้องการ 
(ดเูพิม่เตมิขอ้ 8.08 การสมัภาษณ์ซกัถาม) 
8.08 กำรสมัภำษณ์ซกัถำม 
(a) นักจติวทิยาให้โอกาสผู้เข้าร่วมวจิยัในการรบัรู้ขอ้มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกบัรูปแบบงานวจิยั ผลลพัธ ์
และขอ้สรุปของงานวจิยั และใหน้ักจติวทิยาด าเนินการจดัการเพื่อแก้ไขความเขา้ใจผดิหรอืคลาดเคลื่อน
ของผูร้ว่มวจิยัทีน่กัจติวทิยาใหค้วามส าคญั 
(b) หากคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรอืคุณสมบตัทิางวทิยาศาสตร์ เป็นเหตุให้ต้องปิดบงัหรอืยบัยัง้ขอ้มูล
เหล่านี้ ใหน้กัจติวทิยา ใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการลดความเสีย่งของอนัตรายดงักล่าว 
(c) เมื่อนักจิตวิทยาตระหนักได้ว่าเครื่องมือวิจ ัยท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมวิจ ัย  ให้นักจิตวิทยา
ด าเนินการลดอนัตรายนัน้อยา่งเหมาะสม 
8.09 กำรดแูลและกำรน ำสตัวห์รือมนุษยม์ำใช้ในงำนวิจยั 
(a) นักจติวทิยา ได้รบัมา ให้การดูแล น าไปใช้ และ ทิ้งสตัว์ ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานวชิาชพี 
(b) ให้นักจติวิทยาที่เคยฝึกอบรมการท าวิจยัและมปีระสบการณ์ดูแลสตัว์ทดลอง  เป็นผู้ดูแลแนะน า
ขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องกบัสตัว์ และรบัผดิชอบให้สตัว์นัน้ได้รบัการปฏิบตัิที่เหมาะสม สะดวกสบาย ดูแล
สุขภาพ และดแูลรกัษาเยีย่งมนุษย ์
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(c) นักจติวทิยาต้องมัน่ใจว่าทุกคนทีอ่ยูภ่ายใต้การดูแลของตนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าสตัวม์าใช้ ไดร้บัการ
อธบิายถงึกระบวนการศกึษาวจิยั การดแูลรกัษา และการจบัตอ้งสตัวท์ดลอง อยา่งเหมาะสมตามบทบาท
หน้าทีข่องแต่ละคน 
(d) นักจติวทิยาพยายามหาทางลดความไม่สบาย การตดิเชือ้ โรคภยั หรอืการเจบ็ปวดของสตัวท์ี่น ามา
ศกึษาวจิยั 
(e) นักจติวทิยาท าให้สตัว์ได้รบัความเจบ็ปวด ความเครยีด หรอื ถอดถอนสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติ 
เฉพาะเมื่อกระบวนการอื่นไม่เอื้ออ านวย และเป้าหมายของกระบวนการนัน้ควรเหมาะสมตามหลกั
วทิยาศาสตรแ์ละเชงิคุณค่า 
(f) นักจติวทิยากระท าการผ่าตดัภายใต้การวางยาสลบที่เหมาะสมและด าเนินการตามขัน้ตอนที่จะลด
อตัราการตดิเชือ้และลดอาการปวดระหว่างและหลงัผ่าตดั 
(g) เมื่อถงึเวลาที่สตัว์ทดลองจะต้องเสยีชวีติ ให้นักจติวทิยาด าเนินการในทนัทใีนการลดความเจบ็ปวด 
ดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม 
8.10 กำรรำยงำนผลกำรวิจยั 
(a) นักจติวทิยาไม่สรา้งขอ้มลูเทจ็ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 5.01a หลกีเลีย่งการให้ขอ้มูลเทจ็ การโกหก หรอืการ
บดิเบอืนขอ้มลู) 
(b) หากนักจติวทิยาพบว่ามขีอ้ผดิพลาดในขอ้มูลที่ไดต้พีมิพ์เผยแพร่ไปแล้ว ให้นักจติวทิยาด าเนินการ
อย่างเหมาะสมในการท าให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข การถอนขอ้มูลที่ได้พมิพ์ผดิไป หรอืวธิอีื่นที่
เหมาะสม 
8.11 กำรน ำผลงำนหรือส่วนหน่ึงของผลงำนของผูอ่ื้นมำเป็นของตนเอง โดยไม่ได้รบัอนุญำต  
นกัจติวทิยาไม่แสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานของผูอ้ื่นหรอืขอ้มลูของผูอ้ื่นว่าเป็นของตน แมว้่าผลงาน
นัน้หรอืแหล่งขอ้มลูนัน้ไดร้บัการอา้งองิถงึเป็นช่วงๆ 
8.12 Publication Credit (สิทธิในควำมดีควำมชอบตลอดจนสิทธิในกำรเป็นเจ้ำของผลงำนท่ี
ได้รบักำรเผยแพร่) 
(a) นกัจติวทิยาไดร้บั credit ในสทิธขิองผูเ้ขยีน และรบัผดิชอบต่องานเขยีน เฉพาะในผลงานทีไ่ดท้ าจรงิ 
หรอืทีไ่ดม้บีทบาทจรงิ (ดเูพิม่เตมิขอ้ 8.12b Publication Credit) 
(b) สิทธิของผู้เขียนและ publication credit อื่น สามารถแสดงถึงบทบาทเชิงวิชาชีพของบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง แม้จะมตี าแหน่งทางองค์กร เช่นประธานโครงการ ก็ไม่อาจใช้สทิธิผู้เขยีน 
ส าหรบับทบาทรองในการศกึษาวจิยัหรอืในการเขยีนผลงานควรไดร้บัการกล่าวถงึอย่างเหมาะสม  เช่น 
ใน footnote หรอืบทกล่าวน า 
(c) กรณีทีน่ักศกึษามชีื่อรว่มเป็นผูเ้ขยีนบทความทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน ในงานวทิยานิพนธป์รญิญาเอก ให้
ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ในภาควชิาหารอืและหาขอ้สรุปถึง publication credit ของนักศึกษา ให้เรว็ที่สุด
เท่าที่ท าได้ ภายใต้กระบวนการวิจยัอย่างเหมาะสม ยกเว้นภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง (ดู
เพิม่เตมิขอ้ 8.12b Publication Credit) 
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8.13 กำรท ำซ ำ้ของข้อมูลหรือส่ิงตีพิมพ ์
นักจติวทิยาต้องไม่จดัพิมพ์หรอืเผยแพร่ข้อมูลที่เคยได้รบัการเผยแพร่แล้วในอดตี  แต่ไม่รวมถึงการ
จดัพมิพซ์ ้าภายหลงัจากทีม่กีารแจง้ขอ้มลูและประสานงานอยา่งเหมาะสมแลว้กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
8.14 กำรแบ่งข้อมูลงำนวิจยัเพ่ือกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 
(a) ภายหลงัที่ผลงานวจิยัถูกเผยแพร่หรอืตพีมิพ์ นักจติวทิยาไม่หวงขอ้มูลจากการวจิยั แก่วชิาชพีอื่นที่มี
คุณสมบตั ิซึ่งเป็นผูท้ี่ต้องการจะตรวจสอบการอ้างสรุป ด้วยการวเิคราะห์ซ ้า และเป็นผูท้ี่จะน าขอ้มูลมาใช้
เพื่อประโยชน์ดงักล่าวเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ โดยมกีารตระหนักถงึการรกัษาสทิธแิละความลบัของผู้ร่วม
วจิยั อยา่งไรกต็ามมาตรฐานนี้ไมส่ามารถหา้มนักจติวทิยาในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายในการใหข้อ้มลูดงักล่าว 
(b) นักจติวทิยาผู้ขอข้อมูลจากนักจติวทิยาอื่นเพื่อตรวจสอบการอ้างสรุป  โดยการวเิคราะห์ซ ้า ให้ใช้
ข้อมูลที่ได้รบัมาเฉพาะในวตัถุประสงค์นัน้ๆ  และในการขอข้อมูลงานวจิยั นักจติวทิยาต้องมเีอกสาร
ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณะอกัษรส าหรบัการใชข้อ้มลูนัน้ 
8.15 ผูต้รวจทำนและผู้วิจำรณ์งำนวิจยั 
นักจติวทิยาผูต้รวจทานหรอืวจิารณ์เอกสารส าหรบัเผยแพร่ ตพีมิพ ์ยอมรบั หรอืตรวจทานต้นฉบบัวจิยั 
ตอ้งใหค้วามเคารพต่อสทิธสิ่วนบุคคลและความลบัของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนสทิธคิวามเป็นเจา้ของของ
ขอ้มลูเนื้อหาดงักล่าวและของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
9.กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 
9.01 หลกัพ้ืนฐำนกำรทดสอบ 
(a) นักจติวทิยาใช้ความคดิในการแสดงความคดิเหน็ รายงานผล และใหก้ารวนิิจฉัยหรอือธบิายผลจาก
การประเมนิ โดยมพีื้นฐานขอ้มูลและเครื่องมอืที่เหมาะสมมาสนับสนุนความคดินัน้ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 2.04 
การยดึเหตุผลเชงิวทิยาศาสตรแ์ละหลกัการทางวชิาชพี) 
(b) นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในขอ้ 9.01 c นักจติวทิยาสามารถแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัลกัษณะทาง
จติใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้ท า การประเมนิทดสอบบุคคลนัน้แลว้อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนความ
คดิเห็นหรอืขอ้สรุปนัน้อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทดสอบไม่สามารถท าได้ ให้นักจติวทิยาบนัทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรถงึความพยายามทดสอบที่ได้ท าไป และผลที่ได้จากความพยายามดงักล่าว โดยแจก
แจงตวัแปรที่น่าจะท าให้เกดิขอ้จ ากดัตลอดจนความถูกต้องและน่าเชื่อถอืของผลที่ได้หรอืขอ้สรุปนัน้ๆ  
(validity & reliability) (ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.01 ขอบเขตความสามารถ 9.06 การแปลผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ) 
(c) เมื่อนักจติวทิยาควบคุมดูแลการทวนสอบขอ้มูลหรอืให้การปรกึษา การควบคุมดูแล และพบว่าการ
ทดสอบผู้รบับรกิารนัน้ไม่เหมาะสมหรอืไม่จ าเป็นในการสรุปผลหรอืให้ความเหน็ ใหน้ักจติวทิยาอธบิาย
เหตุดงักล่าว และแหล่งของขอ้มลูทีน่ ามาแสดงความเหน็หรอืแนะน า 
9.02 กำรทดสอบและกำรใช้แบบทดสอบ 
(a) นักจติวทิยา ต้องควบคุมดูแล พฒันา คดิคะแนน แปลผล หรอืน าเครื่องมอืทดสอบ การสมัภาษณ์ 
แบบทดสอบ หรอืเครื่องมอืใดๆ มาประยุกต์ใช้ ในแนวทางและเป้าหมายที่เหมาะสมตามวตัถุประสงค์
การน าไปใชข้องเครือ่งมอืทดสอบ 
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(b) นักจติวทิยาใช้เครื่องมอืทดสอบที่มกีารหาความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  (validity & reliability) ของ
แบบทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ต้องการทดสอบ  หากความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
แบบทดสอบ ยงัไม่ได้รบัการวจิยัค้นคว้าให้นักจติวิทยาอธบิายถึงข้อเด่นข้อด้อยของผลการทดสอบ
ตลอดจนขอ้จ ากดัของการแปลผลและผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ 
(c) นักจติวทิยาใชก้ระบวนการทดสอบทีเ่หมาะสมกบัภาษาและความสามารถของผูท้ีถู่กทดสอบ ยกเวน้
การใชภ้าษาอื่นเป็นสิง่ส าคญัเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารทดสอบ 
9.03 กำรแจ้งข้อมูลกำรทดสอบและกำรยินยอมรบักำรทดสอบ (Informed Consent in Assessment) 
(a) นักจติวทิยามกีารแจง้ขอ้มลูการทดสอบเพื่อการยนิยอมรบัการทดสอบ การตรวจประเมนิ หรอืการ
วนิิจฉัย ตามที่กล่าวไวใ้นขอ้ 3.10 ยกเวน้ในกรณี 1) การทดสอบถูกก าหนดโดยศาลสัง่หรอืกฎหมาย 2) 
informed consent นัน้ถูกแสดงเป็นนัย เนื่องจากการทดสอบนัน้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฏิบัติ
ตามปกติของสถานการศึกษา สถาบัน หรือองค์กร เช่นบุคคลยินยอมรบัการทดสอบเพราะเป็น
กระบวนการของการสมคัรงาน หรอื 3) เมือ่วตัถุประสงคข์องการทดสอบคอืการประเมนิความสามารถใน
การตดัสนิใจ ใน informed consent ควรจะมกีารอธบิายถงึวตัถุประสงค์ของการทดสอบ ค่าธรรมเนียม 
การเกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม ตลอดจนข้อจ ากัดของสิทธิส่วนบุคคล และโอกาสที่ผู้ถูกทดสอบจะ
สามารถสอบถามหรอืไดร้บัผลการทดสอบ 
(b) นักจติวิทยาแจ้งให้บุคคลนัน้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลการทดสอบและการยินยอมโดยเปิดโอกาสให้
สอบถามได้ ส าหรบัผู้ที่ถูกก าหนดโดยหมายศาลหรอืกฎหมายให้ท าการทดสอบ ให้นักจติวทิยาแจง้ถงึ
วตัถุประสงคข์องบรกิารทดสอบ ดว้ยภาษาทีผู่ถู้กทดสอบจะสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างด ี
(c) นักจติวทิยาที่มผีู้ช่วยแปลทางภาษา ควรได้รบัอนุญาตจากผู้ถูกทดสอบในการมผีู้ช่วยแปล และให้
ค านึงถงึการรกัษาขอ้มลูสทิธสิ่วนบุคคลจากผลการทดสอบและแบบทดสอบเป็นส าคญั รวมถงึค าแนะน า 
รายงานผล การวินิจฉัย การอธิบายแปลผล  และการทดสอบทางนิติจิตวิทยา ตลอดจนถึงการ
ปรกึษาหารอืในขอบเขตที่รกัษาความลบัหรอืสทิธสิ่วนบุคคลไว้ (ดูเพิม่เตมิขอ้ 2.05 การมอบหมายงาน
ให้ผู้อื่น 4.01 การรกัษาสทิธสิ่วนบุคคล 9.01 หลกัพื้นฐานการทดสอบ 9.06 การแปลผลที่ได้จากการ
ทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท้ีข่าดคุณสมบตั)ิ  
9.04 กำรเปิดเผยข้อมลูจำกกำรทดสอบ 
(a) ค าว่า “ข้อมูลจากการทดสอบ” หรอื “test data” หมายถึง คะแนนดิบและ scaled scores ที่ผู้ถูก
ทดสอบตอบค าถามหรอืแสดงออกต่อสิง่กระตุ้นจากแบบทดสอบ และสิง่ทีน่กัจติวทิยาบนัทกึระหว่างการ
ประเมนิทดสอบ อนัไดแ้ก่ ท่าทางค าพดู และพฤตกิรรมของผูถู้กทดสอบ นอกจากนี้ ค าตอบจากส่วนต่าง 
ๆ ของการทดสอบก็จดัว่าเป็น “ข้อมูลจากการทดสอบ” เช่นกนั ในการเปิดเผยข้อมูลจากการทดสอบ 
นักจติวทิยาเปิดเผยขอ้มูลไดเ้ฉพาะที่ระบุในวตัถุประสงคก์ารเปิดเผย อย่างไรกต็ามนักจติวทิยาอาจไม่
เปิดเผยขอ้มลูการทดสอบเพื่อตอ้งการปกป้องผูถู้กทดสอบหรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
ไดจ้ากการน าผลการทดสอบและแบบทดสอบไปใชอ้ย่างผดิๆ และขาดความเขา้ใจทีถู่กต้องโดยใหร้ะลกึ
ไวว้่าการเปิดเผยขอ้มูล ความลบั หรอืสทิธสิ่วนบุคคลนัน้ ถูกควบคุมโดยกฎหมาย (ดูเพิม่เตมิขอ้ 9.11 
การเกบ็รกัษาแบบทดสอบ) 
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(b) กรณีที่ไม่มกีารอนุญาตจากผู้ถูกทดสอบ นักจติวิทยาสามารถเปิดเผยข้อมูลจากการทดสอบ  ได้
เฉพาะกรณทีีม่หีมายศาล หรอืมกีฎหมายบงัคบั 
9.05 กำรสร้ำงแบบทดสอบ 
นักจติวทิยาที่ได้ท าการสร้างหรอืพัฒนาแบบทดสอบ ควรใช้กระบวนการ psychometric ที่เหมาะสม 
ตลอดจนควรมคีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพีและความรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารวจิยัทีท่นัสมยัเป็นปจัจุบนั ใน
การออกแบบสรา้งแบบทดสอบ การสรา้งความเป็นมาตรฐานของแบบทดสอบ (standardization) การ
สรา้งความถูกต้องแม่นย า (validity) การควบคุมหรอืการป้องกนัอคติ (bias) และข้อแนะน าในการน า
แบบทดสอบไปใช ้
9.06 กำรแปลผลท่ีได้จำกกำรทดสอบ 
ในการแปลผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ อนัรวมถงึ การแปลโดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ช่วย นกัจติวทิยาควร
ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายการทดสอบเช่นเดยีวกบัความสามารถในการทดสอบ และลกัษณะอื่นของผูถู้ก
ทดสอบ เช่นความแตกต่างของสถานการณ์หรอืสถานะผูถู้กทดสอบ ความแตกต่างในตวับุคคล ทางภาษา 
และวฒันธรรม โดยสิง่ทัง้หลายนี้ล้วนมผีลต่อวจิารณญาณในการตดัสนิใจของนักจติวทิยา และมผีลต่อ
ความถูกต้องแม่นย าของการแปลผลที่ได้ โดยให้นักจติวทิยาระบุถงึขอ้จ ากดัของการแปลผลในรายงาน
ดว้ย (ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.01b และc ขอบเขตความสามารถ และ 3.01 การเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม) 
9.07 กำรทดสอบโดยผูท่ี้ขำดคณุสมบติั 
นักจติวทิยาไม่สนับสนุนให้ผู้ที่ขาดคุณสมบตัใิช้แบบทดสอบทางจติวทิยา ยกเว้นเมื่อเป็นการทดสอบ
ภายใตก้ารฝึกอบรมและมกีารควบคุมดแูลทีเ่หมาะสม (ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.05 การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่น) 
9.08 แบบทดสอบเก่ำ และผลกำรทดสอบเก่ำ 
(a) นักจติวทิยาไม่สรุปผลการให้บรกิารหรอืการทดสอบประเมนิโดยบนพื้นฐานข้อมูลเก่าหรอืผลการ
ทดสอบทีเ่ก่าเกนิกว่าทีจ่ะมาใชส้ าหรบัวตัถุประสงคใ์นปจัจบุนั 
(b) นักจติวทิยาไม่สรุปผลหรอืให้การแนะน าโดยอ้างองิจากแบบทดสอบหรอือุปกรณ์ที่ล้าสมยั  และไม่
เกดิประโยชน์ตามวตัถุประสงคใ์นปจัจบุนั 
9.09 กำรบริกำรคิดคะแนนและแปลผล 
(a) นักจิตวิทยาที่ให้บริการทดสอบและแปลผลแก่ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น  ให้ท าการอธิบาย
วตัถุประสงค ์คะแนนมาตรฐาน ความถูกต้องแมน่ย า ความน่าเชื่อถอืของผลการทดสอบ และสรุปผลการ
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการน าคุณลกัษณะพิเศษอื่นที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตามวตัถุประสงค์ได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
(b) นักจติวทิยาเลอืกใช้บรกิารคดิคะแนนและแปลผล (รวมถงึการใช้บรกิารแปลผลอิเลก็ทรอนิกส์) บน
พืน้ฐานของความถูกต้องแม่นย าในกระบวนการและอุปกรณ์ และมกีารพจิารณาอย่างเหมาะสมแลว้ (ดู
เพิม่เตมิขอ้ 2.01b และ c ขอบเขตความสามารถ) 
(c) นักจติวทิยารบัผดิชอบทีจ่ะน าเครื่องมอืทดสอบไปใชอ้ยา่งเหมาะสม รวมถงึในการแปลผลและการใช้
อุปกรณ์การทดสอบ ไมว่่านกัจติวทิยาผูน้ัน้จะเป็นผูค้ดิคะแนนหรอืแปลผลดว้ยเองหรอืไมก่ต็าม 
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9.10 กำรแจ้งผลกำรทดสอบ 
ไม่ว่าผู้คดิคะแนนและแปลผลจะโดยนักจติวทิยาหรอืผู้ช่วยหรอืโดยบรกิารภายนอก นักจติวทิยาจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการแจง้ผลต่อผู้รบัการทดสอบหรอืผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมาย ยกเวน้ในบางกรณีทีจ่ะไม่มี
การแจง้ผลเช่นในการให้การปรกึษาในองคก์ร การประเมนิก่อนการจา้งงาน และการประเมนิทางนิตจิติ
เวช ซึง่ขอ้จ ากดักรณนีี้ควรมกีารอธบิายแก่ผูถู้กทดสอบล่วงหน้า 
9.11 กำรเกบ็รกัษำแบบทดสอบ 
ค าว่า “แบบทดสอบ” หรอื “test materials” หมายรวมถงึ คู่มอื อุปกรณ์ วสัดุ และขอ้ค าถามหรอือุปกรณ์
ทีม่าเป็นตวักระตุ้นในการทดสอบ แต่ไม่รวมถงึ “ขอ้มลูจากการทดสอบ” หรอื “test data” ดงัทีอ่ธบิายไว้
ในขอ้ 9.04 นักจติวทิยาพยายามเกบ็รกัษาความสมบูรณ์ และความปลอดภยัของแบบทดสอบ ตลอดจน
เครื่องมอืทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อก าหนดทางกฎหมายและบทบาทตามหน้าที่  ในแนวทางที่
สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณน้ี 
 

10.กำรบ ำบดัรกัษำ 
10.01 กำรแจ้งข้อมูลกำรบ ำบดัรกัษำและกำรยินยอมรบักำรรกัษำ (Informed Consent to Therapy) 
(a) ในการแจ้งขอ้มูลการบ าบดัรกัษาและการยนิยอมรบัการรกัษา ตามมาตรฐานขอ้ 3.10 ให้นักจติวทิยา
แจง้แก่ผู้รบับรกิารให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้ภายใต้ความสมัพนัธ์เชงิวชิาชพี เกี่ยวกบัลกัษณะและรปูแบบ
การเข้าบ าบัดรกัษา ค่าธรรมเนียม การเกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม และข้อจ ากัดของสิทธิส่วนบุคคล 
ตลอดจนให้โอกาสผู้รบับรกิารได้สอบถามและได้รบัค าตอบที่เหมาะสม (ดูเพิม่เติมขอ้ 4.02 การพูดคุยถึง
ขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล และ 6.04 ค่าบรกิาร และการจดัการทางการเงนิ) 
(b) ในการแจง้ขอ้มลูและยนิยอมรบัการรกัษา ดว้ยแนวบ าบดัแนวใหม่หรอืยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั ใหน้ักจติวทิยา
แจง้แก่ผูร้บับรกิารเกี่ยวกบัแนวการพฒันาเปลี่ยนแปลงของการบ าบดั ปจัจยัเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ได้ โดยมี
การบ าบดัรกัษาแนวอื่นมาใหเ้ป็นทางเลอืก ตลอดจนอธบิายรปูแบบในการใหค้วามรว่มมอืของผูร้บับรกิาร 
(ดเูพิม่เตมิขอ้ 2.01e Boundaries of Competency และ 3.10 Informed Consent) 
(c) เมื่อผูบ้ าบดัอยู่ระหว่างการฝึกหดัและอยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของผูค้วบคุมดูแล (supervisor) ใหผู้้
บ าบดัแจง้แก่ผูร้บับรกิารว่าผู้บ าบดัอยู่ระหว่างการฝึกหดั และอยู่ภายใต้การดูแลของผูค้วบคุมดูแลท่าน
ใด ใหก้ล่าวนามของท่านนัน้ 
10.02 กำรบ ำบดัรกัษำคู่สมรสหรือครอบครวั 
(a) เมื่อนักจติวทิยายนิยอมให้บรกิารแก่กลุ่มบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กนั  เช่นคู่สมรส บุคคลส าคญัอื่น 
หรือผู้ปกครองกับบุตรหลาน  ให้นักจิตวิทยาสร้างความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ก่อนให้บริการ  (1) 
ความสมัพนัธข์องผูร้บับรกิาร (2) ความสมัพนัธห์รอืบทบาททีผู่บ้ าบดัหรอืนักจติวทิยาจะมต่ีอผูร้บับรกิาร
แต่ละท่าน โดยการท าความเข้าใจนี้รวมไปถึงบทบาทของนักจติวทิยา และการน าขอ้มูลที่ได้จากการ
บ าบดัไปใช ้(ดเูพิม่เตมิขอ้ 4.02 การพดูคุยถงึขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล) 
(b) ในกรณีทีน่กัจติวทิยาถูกใหป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจมคีวามขดัแยง้กนั เช่น เป็นผูบ้ าบดัครอบครวั และยงัตอ้ง
เป็นพยานในกระบวนการหย่าร้าง เป็นต้น กรณีนี้ให้นักจติวทิยาด าเนินการในการสรา้งความกระจ่างใน
บทบาท ปรบัเปลีย่นและถอนตวัจากบทบาทอย่างเหมาะสม (ดเูพิม่เตมิขอ้ 3.05c ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 
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10.03 กำรบ ำบดัแบบกลุ่ม 
เมื่อนักจติวทิยาต้องให้บรกิารแก่กลุ่มบุคคลในรปูแบบของกลุ่มบ าบดั ให้นักจติวทิยาอธบิายถงึบทบาท
และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มกลุ่มทุกคน ตลอดจนขอ้จ ากดัของสทิธสิ่วนบุคคล ก่อนใหบ้รกิาร 
10.04 กำรให้กำรบ ำบดัแก่ผูท่ี้รบักำรรกัษำจำกผูอ่ื้น 
ในการตดัสนิใจที่จะให้บรกิารแก่ผู้ที่รบัการรกัษาจากผู้บ าบดัท่านอื่นอยู่แล้ว  ให้นักจติวทิยาพจิารณา
อย่างรอบคอบถึงปญัหาจากการบ าบดัและสวสัดภิาพของผู้รบับรกิาร ให้นักจติวทิยาปรกึษาเรื่องนี้กบั
ผู้รบับรกิารหรอืผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้รบับรกิาร เพื่อลดความสบัสนและปญัหาความขดัแย้งที่อาจ
เกดิขึน้ โดยปรกึษากบัผูบ้ าบดัอกีท่านเมื่อมโีอกาสสมควร และด าเนินการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
ต่อปญัหาเชงิกระบวนการบ าบดั 
10.05 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบัผู้ป่วยหรือผู้รบับริกำรในปัจจบุนั 
นกัจติวทิยาไมเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบัผูร้บับรกิารในปจัจบุนั 
10.06 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบัญำติหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ป่วย 
นกัจติวทิยาไม่เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบับุคคลทีเ่ป็นญาตสินิท ผูป้กครอง หรอืบุคคลส าคญั 
ของผูร้บับรกิารในปจัจบุนั และตอ้งไมย่ตุกิารบรกิารเพื่อเอือ้ต่อประโยชน์ดงักล่าว 
10.07 กำรบ ำบดัผูท่ี้เคยมีควำมสมัพนัธเ์ชิงชู้สำว 
นกัจติวทิยาจะไม่ท าการบ าบดัรกัษาผูท้ีเ่คยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวดว้ย 
10.08 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบับคุคลท่ีเคยเป็นผู้ป่วยหรือผูร้บับริกำร 
(a) นกัจติวทิยาไมเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบัผูร้บับรกิารในอดตี ทีย่ตุกิารการบ าบดัรกัษา
อยา่งเดด็ขาดไปเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี 
(b) นกัจติวทิยาจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวกบัผูร้บับรกิารในอดตี ทียุ่ตกิารการบ าบดัรกัษา
อย่างเดด็ขาดไปภายหลงัระยะเวลา 2 ปี ยกเวน้ในเหตุผลที่ไม่เหมาะสมอื่นมาประกอบ นักจติวทิยาผู้ที่
เกี่ยวข้องกับความสมัพันธ์ดังกล่าวหลงัจาก  2 ปี นับจากวันที่ยุติการบ าบัด โดยไม่มีการติดต่อกับ
ผูร้บับรกิารอย่างเดด็ขาดระหว่าง 2 ปีนัน้ ใหพ้จิารณาในปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ระยะเวลาตัง้แต่การ
ยุตกิารบ าบดัรกัษา (2) รปูแบบ ระยะเวลา และความเขม้ขน้ของการบ าบดัรกัษาในอดตี (3) ผลกระทบ
หรอืผลลพัธจ์ากการยุตกิารบ าบดัรกัษา (4) ประวตัสิ่วนตวัของผูร้บัการบ าบดัรกัษา (5) สภาวะทางจติใจ
ปจัจุบนัของผู้รบัการบ าบดัรกัษา (6) ผลกระทบเชงิลบที่จะเกิดกับผู้รบัการบ าบดั (7) ค าพูดหรอืการ
กระท าใด ๆ ทีผู่บ้ าบดักระท าหรอืกล่าวไวร้ะหว่างการบ าบดัรกัษา อนัเป็นนัยเชือ้เชญิหรอืแนะน าใหเ้กดิ
โอกาสของการมคีวามสมัพนัธ์เชงิชู้สาวหรอืเชิงการติดต่อที่ลกึซึ้งกบัผู้รบัการบ าบดั  หลงัการยุติการ
บ าบดั (ดเูพิม่เตมิขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 
10.09 กำรท ำให้กำรบ ำบดัขำดตอน 
เมือ่มสีมัพนัธเ์ชงิสญัญาผกูมดัหรอืการจา้งงาน นกัจติวทิยาพยายามหาทางแกไ้ขจดัการปญัหาอยา่งเป็น
ระบบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เพื่อรบัผดิชอบในการดูแลผูร้บัการบ าบดั เมื่อหมดสญัญาดงักล่าว โดยให้
พจิารณาถงึสวสัดภิาพของผูร้บัการบ าบดัเป็นส าคญั (ดเูพิม่เตมิขอ้ 3.12 การบรกิารขาดตอน ) 
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10.10 กำรยติุกำรบ ำบดัรกัษำ 
(a) ใหน้ักจติวทิยายุตกิารบ าบดัรกัษาเมื่อมเีหตุผลอนัสมควรว่าผู้รบับรกิารไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องรบั
บรกิารอีกต่อไปหรอืเมื่อผู้รบับรกิารจะไม่ได้ประโยชน์จากการบรกิาร หรอื การให้บรกิารบ าบดัรกัษา
ต่อไปส่งผลรา้ยต่อผูร้บับรกิาร 
(b) นักจติวทิยาอาจยุตกิารบ าบดัรกัษาเมื่อถูกท าให้ตกอยู่ในอนัตรายหรอือยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออนัตราย 
จากผูร้บัการบ าบดั หรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัการบ าบดั 
(c) เฉพาะกรณียกเว้นโดยการกระท าของผู้รบับรกิารหรอืผู้สนับสนุนทางการเงนิของผู้รบับรกิาร  ให้
นักจติวทิยาเตรยีมการยุตลิ่วงหน้าและแนะน าแหล่งให้บรกิารอื่นตามความเหมาะสม ก่อนหน้าการยุติ
การบ าบดัจรงิ 

------------------------------------------------------------------- 

 

กำรเปล่ียนแปลงแก้ไข หลกัจรรยาบรรณส าหรบันักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบติั 
ฉบบัปี 2002 ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั ในปี 2010 

สภาบรหิารและคณะกรรมการสมาคมจติวทิยาอเมรกินัได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข หลกัจรรยาบรรณ
ส าหรบันักจติวทิยาและมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตั ิฉบบัปี 2002 (Ethical Principles of Psychologists 
and Code of Conduct 2002) ระหว่างการประชุมในเดอืนกุมภาพนัธ์ ปีค.ศ.2010 เนื้อหาทีเ่พิม่เติมใหม่
คอืส่วนทีข่ดีเส้นใต้ และส่วนที่ถูกขดีฆ่าทบัคอืส่วนที่ตดัออกไป ที่มาส าหรบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้อยู่
ใน “รายงานกรรมการบรหิารดา้นจรรยาบรรณ ปี ค.ศ.2009” ซึง่ไดร้บัการตพีมิพเ์พื่อเผยแพรใ่นวารสาร 
“American Psychologist” ฉบบัเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ปี ค.ศ.2010 (ปีที ่65 ฉบบัที ่5) 

เนื้อหาเดมิและการเปลีย่นแปลงมดีงันี้ 

บทน ำและกำรน ำไปใช้ (Introduction and Application) 

ในกระบวนการตดัสนิความประพฤตทิางวชิาชพี นักจติวทิยาต้องพจิารณาหลกัจรรยาบรรณ 
ร่วมกบักฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของกรรมการวชิาชพี ในการน าหลกัจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้
ในงาน นักจิตวิทยาอาจพิจารณาคู่มือหรอืแนวทางปฏิบัติเชิงวิชาชีพและเชิงเป็นเหตุเป็นผลทาง
วทิยาศาสตร ์(professional and scientific process) และการน ามาใชอ้ยา่งมสีติ ตลอดจนการปรกึษากบั
ผู้อื่นในวิชาชีพจิตวิทยา หากหลักจรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานไว้สูงกว่าข้อก าหนดกฎหมาย 
นกัจติวทิยาต้องรกัษามาตรฐานตามหลกัจรรยาบรรณ และหากความรบัผดิชอบทางจรรยาบรรณขดัแยง้
กบัขอ้ก าหนดกฎหมาย ใหน้ักจติวทิยาท าใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนัว่าตนจะยดึถอืตามหลกัจรรยาบรรณ 
และหาวธิกีารทีจ่ะยุตขิอ้ขดัแยง้ตามความรบัผดิชอบ แต่หากขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ย
วธิกีารทีไ่ดล้องแลว้ ใหน้ักจติวทิยาอาจยดึตามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัอื่นๆ ในการรกัษา
ไวซ้ึง่หลกัพืน้ฐานแห่งสทิธมินุษยชน 
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1.02 ควำมขดัแย้งระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ข้อบงัคบั หรืออ ำนำจกำรปกครองอ่ืนทำงกฎหมำย 
หากความรบัผดิชอบทางจรรยาบรรณของนกัจติวทิยาขดัแยง้กบัขอ้กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอื

กฎการปกครองอื่น ให้นักจติวทิยา 1) ศึกษาพจิารณาปญัหาความขดัแยง้ให้ชดัเจน 2) แจง้ให้คู่กรณี
ทราบถงึความรบัผดิชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวชิาชพีของนักจติวทิยา และ 2) 3) ด าเนินการจดัการ
แก้ไขข้อขดัแย้งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลกัทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติ
ปฏิบัติ  (General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code)  หากด าเนินการจัดการ
แลว้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ นักจติวทิยาอาจยดึตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืกฎการปกครองนัน้ๆ ไม่
ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตาม หลกัจรรยาบรรณนี้ควรถูกน าไปใช้เพื่อสร้างความ เป็นธรรมและ
ป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 
1.03 ควำมขดัแย้งระหว่ำงหลกัจรรยำบรรณ และควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

หากหน่วยงานที่นักจติวทิยาเกี่ยวข้องด้วยมคีวามต้องการที่ขดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณ  ให้
นักจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปญัหาความขัดแย้งให้ชัดเจน 2) แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงความ
รบัผดิชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวชิาชพีของนักจติวทิยา และ 3) จดัการความขดัแยง้ ในแนวทางที่
สามารถเขา้กบัหลกัจรรยาบรรณได้ ตามขอบเขตทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้   ด าเนินการจดัการแก้ไขขอ้
ขดัแย้งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัต ิ
(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code) และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็
ตาม หลกัจรรยาบรรณน้ีควรถูกน าไปใชเ้พื่อสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
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