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ที่มาและการแปล 

หลกัจรรยาบรรณฉบบัปี ค.ศ. 2002 ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนัถูกแปลเป็นภาษาไทยโดย ส่องโสม 

พ่ึงพงศ์* ครั้งแรกในปี ค.ศ.2007 ถูกน ามาเรียบเรียงใหม่โดย ส่องโสม พ่ึงพงศ์* และภัทรานุจ  

แสงจนัทร*์* ในปี ค.ศ. 2008 ต่อมามีการเพ่ิมรายละเอียดตามการแกไ้ขของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั

ฉบบัปี ค.ศ.2010 ตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงและเรียบเรียงใหม่ทั้งฉบบั โดยส่องโสม พ่ึงพงศ*์ และ

สุณิสา คินทรกัษ์*** ในปี ค.ศ. 2016  

สมาคมจิตวิทยาอเมริกนัมีการเพ่ิมประเด็นส าคญัและเผยแพร่ฉบบัปรบัปรุงใหม่ในปี ค.ศ.2017 ซ่ึงแปล

ประเด็นท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่และเรียบเรียงรูปแบบทั้งฉบบัโดย ส่องโสม พ่ึงพงศ*์ และเผยแพร่ในปี 

ค.ศ.2021 

 

* 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 
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ค าน า ฉบบัภาษาไทย ค.ศ.2021 

หลงัจากท่ีคณะผูแ้ปลไดด้ าเนินการแปลและเผยแพร่ หลกัจรรยาบรรณส าหรบันักจิตวิทยา

และมาตรฐานการประพฤติปฏิบติั ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั ฉบบัแกไ้ข ค.ศ.2010 ฉบบัภาษาไทย 

ค.ศ.2016 ไปแลว้ ผูแ้ปลพบวา่ สมาคมจิตวิทยาอเมริกนัมีฉบบัปรบัปรุงใหม่ปี ค.ศ.2017 ซ่ึงมีการเพ่ิม

เน้ือหาใหมเ่ขา้มาหน่ึงส่วน ไดแ้ก่ ขอ้ 3.04 b) ซ่ึง ณ ขณะน้ัน ผูแ้ปลมองวา่ การแปลเน้ือหาท่ีเพ่ิมเขา้มา

ใหม่ และเขียนเผยแพร่แก่นักจิตวิทยาในลกัษณะของบทความในวารสารวิชาการเฉพาะในส่วนของการ

เปล่ียนแปลงแทนการปรบัปรุงใหม่ทั้งฉบบั น่าจะเพียงพอต่อการใชอ้า้งอิง แต่ในความเป็นจริงแลว้หลกั

จรรยาบรรณฯ ฉบบัแกไ้ข ค.ศ.2010 ไดห้มดอายุการใชง้านไปตั้งแต่หลักจรรยาบรรณฯ ฉบับแกไ้ข 

ค.ศ.2017 ถูกเผยแพร่ออกมา ท าใหก้ารอา้งอิงประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงในฉบบัล่าสุด

ดว้ยบทความวิชาการแต่เพียงอยา่งเดียวจึงไม่เพียงพอและไม่ถูกตอ้ง ผูแ้ปลจึงด าเนินการแปลและจดัท า

หลกัจรรยาบรรณฯ ฉบบัล่าสุด ซ่ึงเสร็จส้ินในปีค.ศ.2019 และท าเร่ืองแจง้และขอสิทธิการแปลและ

เผยแพร่หลกัจรรยาบรรณฯ ฉบบัล่าสุดจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั ในเดือนกุมภาพนัธ ์ค.ศ.2020 

จนในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) สมาคมจิตวิทยาอเมริกนัด าเนินการ

พิจารณาเสร็จส้ินและใหก้ารอนุญาตอยา่งเป็นทางการ แก่ส่องโสม พ่ึงพงศ ์ในการแปลและเผยแพร่หลกั

จรรยาบรรณฯ ฉบบัแกไ้ข ค.ศ.2017 น้ี เพ่ือสามารถใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงทางวิชาการและทางวิชาชีพ

จิตวิทยาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมส าหรบันักจิตวิทยา นักวิจยั อาจารย ์นักศึกษา ตลอดจนประชาชน

ชาวไทยผูส้นใจ และในการใชป้ระโยชน์จากหลกัจรรยาบรรณดงักล่าวน้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 

 

  (ส่องโสม พึ่งพงศ)์ 

27 พฤษภาคม 2564 
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ค าน า ฉบบัภาษาไทย ค.ศ.2016 

ปัจจุบัน มีองค์กรในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ก าหนดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของ

นักจิตวิทยาไวห้ลายองคก์ร อาทิ กลุ่มประเทศสหรฐัอมริกาและแคนาดา กลุ่มประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย และประเทศองักฤษ เป็นตน้  ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณของ

ประเทศต่างๆ โดยรวมแลว้มีความคลา้ยคลึงกนัและอาจมีความแตกต่างกันบา้งในบางประเด็น ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัการน าไปใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทสงัคมตลอดจนวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 

ผูแ้ปลเลือกแปลและเรียบเรียงขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน 

เน่ืองจากผูแ้ปลมองว่า ขอ้ก าหนดดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดา้นการประพฤติปฏิบติัของ

นักจิตวิทยาแขนงต่างๆ ในช่วงเวลายาวนานหลายปี มีพฒันาการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัและ

ครอบคลุมกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  หลกัมาตรฐานจรรยาบรรณของสมาคมจิตวิทยา

อเมริกนัถูกพฒันาขึ้ นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1953 (The first code) โดยมีรายละเอียดรวมทั้งส้ิน 170 

หน้า มีการปรบัปรุงแกไ้ขมาหลายครั้ง จนถึงฉบบัปัจจุบนั ปี ค.ศ.2010 อนักระฉบัเน้ือหาส าคญัเหลือ

เพียง 16 หน้า นอกจากน้ี หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยา

อเมริกนั หรือ APA's Ethical Principles and Code of Conduct เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีถูกน าไปใช้

อา้งอิงและเป็นตน้แบบของหน่วยงานวิชาชีพดา้นจิตวิทยาทัว่โลก ตลอดจนใชอ้า้งอิงในผลงานวิชาการ

ของนักจิตวิทยาหลายสาขา  

จากประสบการณ์ในฐานะนักจิตวิทยาของผู ้แปล นักจิตวิทยาชาวไทยมีความเขา้ใจท่ี

หลากหลายต่อแนวทางการประพฤติปฏิบติัต่อสถานการณด์า้นจรรยาบรรณ อาจเน่ืองจากสมาคมดา้น

จิตวิทยาต่างๆ มิไดม้ีการก าหนดแนวทางประพฤติปฏิบติักรณีจรรยาบรรณอย่างชดัเจนนัก นอกจากน้ี 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขา

จิตวิทยาคลินิก พ.ศ.2549 ก็มิไดม้ีรายละเอียดท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสม 

ผูแ้ปลมองว่า “หลกัจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัของสมาคมจิตวิทยา

อเมริกนั” หรือ “APA's Ethical Principles and Code of Conduct” มีการระบุไวอ้ย่างชดัเจนในประเด็น

ส าคัญต่างๆ ซ่ึงผู ้แปลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานแปลน้ีจะเป็นประโยชน์หากนักจิตวิทยาชาวไทย

ท าการศึกษาและน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีการศึกษาหลักจรรยาบรรณฉบับแปล

ควบคู่ไปกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ จะยิ่งท าใหนั้กจิตวิทยามีเขา้ใจในประเด็นต่างๆไดช้ดัเจนมากขึ้ น 

 

 

(ส่องโสม พึ่งพงศ)์ 

15 สิงหาคม 2559 
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ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในฉบบัค.ศ. 2017 

3.04 การหลีกเล่ียงอนัตราย 

a) นักจิตวิทยาตอ้งรับผิดชอบท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าอันก่อใหเ้กิดอันตรายหรือผลเสียต่อคนไข ้

ผูร้บับริการ นักเรียนนักศึกษา ผูร้บัการแนะน าปรึกษา (advisees) ผูร้่วมงานวิจยั ผูร้่วมงานในองคก์ร

และผูอ่ื้นท่ีนักจิตวิทยาท างานดว้ย ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้นักจิตวิทยามีหน้าท่ีลดความรุนแรงของ

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

(b) นักจิตวิทยาไมเ่ขา้ร่วม อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการทารุณกรรมอนั

หมายรวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีท าใหเ้กิดความเจ็บปวดหรือทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็น

ความตั้งใจใหเ้กิดกบับุคคล หรือในพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีรุนแรงป่าเถ่ือน ไรม้นุษยธรรม ท่ีท าใหล้ะเมิดขอ้ 

3.04(a) 
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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 ท่ีเคยมีควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวในอดีต 
10.08 ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวกบับคุคลท่ีเคยเป็นผู้ ป่วย
หรือผู้ รับบริกำรในอดีต 
10.09 กำรท ำให้กำรบ ำบดัขำดตอน 
10.10 กำรยติุกำรบ ำบดัรักษำ 

กำรเปล่ียนแปลงแก้ไข “หลักจรรยำบรรณส ำหรับ
นักจิตวิทยำและมำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบัติ 
ฉบับปี 2002” ของสมำคมจิตวิทยำอเมริกัน ในปี 
2010 และ 2016 
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ค ำน ำและกำรน ำไปใช ้(Introduction and Application) 

หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั หรือ 

APA's Ethical Principles and Code of Conduct ฉบบัน้ี (ต่อไปในท่ีน้ีจะเรียกว่า หลกัจรรยาบรรณ หรือ 

Ethics Code) ประกอบดว้ย ค าน า (Introduction) บทน า (Preamble) หลกัทัว่ไป 5 หมวด (General 

Principle หมวด A – E) และหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณเฉพาะในแต่ละเร่ือง (Ethical Standards) 

ในส่วนของค าน าจะกล่าวถึงวตัถุประสงค์ การเรียบเรียง การพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน 

และขอบเขตของการน าหลกัจรรยาบรรณ ไปใช ้

บทน าและหลกัทัว่ไป 5 หมวด เป็นเป้าหมายหลกัส าคญัในการแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งมาก

ท่ีสุด ส าหรบังานดา้นจิตวิทยา แมว้่าบทน าและหลกัทัว่ไป 5 หมวด จะไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบั แต่ก็เป็น

แนวทางท่ีนักจิตวิทยาควรพิจารณาในการรกัษาจรรยาบรรณของตนเอง 

หลักจรรยาบรรณไดก้ าหนดกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมความประพฤติของนักจิตวิทยา หลัก

จรรยาบรรณส่วนใหญ่น้ีถูกเขียนขึ้ นมาอย่างกวา้งๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถประยุกต์ใชก้บันักจิตวิทยาใน

บทบาทต่างๆ กนัไป แต่ทว่าการน าไปประยุกตใ์ชจ้ะขึ้ นอยู่กบัเน้ือหาสถานการณ์ หลกัจรรยาบรรณท่ี

ก าหนดข้ึนน้ีไมไ่ดค้รอบคลุมในทุกรายละเอียดในทุกเร่ือง ซ่ึงการท่ีไมไ่ดก้ล่าวถึงความประพฤติใดๆ เป็น

การเฉพาะเจาะจงน้ัน ไมไ่ดห้มายความวา่ ความประพฤติน้ันจ าเป็นจะตอ้งถูกหรือผิดหลกัจรรยาบรรณ 

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีน าไปใชไ้ดก้บักิจกรรมต่างๆ ของนักจิตวิทยา ตามบทบาททาง

วิชาชีพ ทางการศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร ์เท่าน้ัน โดยหลกัจรรยาบรรณน้ี ครอบคลุม แต่ไม่ไดจ้ ากดั

อยู่แค่เพียงจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการใหก้ารปรึกษา จิตวิทยาโรงเรียน การวิจยั การเรียนการสอน 

การฝึกอบรม การเป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบติังาน การใหบ้ริการต่อสาธารณะ การพฒันานโยบาย การ

ใหค้วามช่วยเหลือทางสงัคม การพฒันาแบบทดสอบ  การควบคุมดูแลการตรวจทางจิตวิทยา การให้

ค าปรึกษาดา้นการศึกษา การใหก้ารปรึกษาในองคก์ร งานดา้นนิติจิตเวช  การออกแบบโปรแกรมหรือ

แบบทดสอบ และการใชแ้บบทดสอบ ซ่ึงหลกัจรรยาบรรณสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานเหล่าน้ีใน

หลายๆ บริบทท่ีแตกต่างกนัไป เช่นปฏิบติักบับุคคลโดยตรง ผ่านทางไปรษณีย ์โทรศพัท์ อินเตอรเ์น็ต 

และการส่ือสารทางอิเล็คทรอนิคส์อ่ืนๆ โดยจะมีการแยกส่วนการปฏิบัติงานดังกล่าวออกจากการ

ควบคุมความประพฤติของนักจิตวิทยา ซ่ึงไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตของหลกัจรรยาบรรณน้ี 

สมาชิกของ APA รวมถึง สมาชิกสามญั สมาชิกนักศึกษาสมทบ ตอ้งปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณดังกล่าวน้ี ตลอดจนขอ้บงัคับและกระบวนการในการควบคุมจดัการความไม่รูห้รือการ

เขา้ใจผิดต่อหลกัจรรยาบรรณ ไม่สามารถน ามาเป็นขอ้อา้งหรือขอ้แกต้วั ต่อขอ้หาการกระท าท่ีมิชอบ

ดว้ยจรรยาบรรณได ้

รายละเอียดขั้นตอนการยื่นค ารอ้ง การสอบสวน และการจดัการขอ้รอ้งเรียนต่อความ

ประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณ มีปรากฏอยูใ่นระเบียบของกรรมการสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั สมาคมฯ อาจ

ด าเนินการลงโทษสมาชิกท่ีประพฤติมิชอบดว้ยจรรยาบรรณ ซ่ึงรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพ และ

อาจประกาศใหอ้งคก์รหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  นอกจากน้ี การ

กระท าท่ีผิดต่อมาตรฐานจรรยาบรรณยงัอาจน าไปสู่การก าหนดบทลงโทษต่อนักจิตวิทยาหรือนักศึกษา

ไมว่า่บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นสมาชิกสมาคม APA หรือไม่ก็ตาม ทั้งน้ีรวมถึงสถานะในสมาคมจิตวิทยาต่างๆ 

ของรฐั กลุ่มวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ ตวัแทนสหพนัธ์ หรือผูจ้่ายประกนัสุขภาพต่างๆ นอกจากน้ี 
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สมาคมฯ ยงัสามารถด าเนินการต่อสมาชิกผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณ โดยการระงบัหรือถอดถอนสมาชิก

ภาพ หรือการระงบัหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีท่ีการลงโทษมีความรุนแรงเบากว่าการ

ถอดถอนน้ัน บทบญัญติัท่ีก าหนด (The 2001 Rules and Procedures) ไม่รบัรองว่าผูก้ระท าผิดจะได้

เขา้รบัพิจารณาเป็นรายบุคคล แต่ก าหนดวา่ขอ้รอ้งเรียนจะเป็นท่ียุติก็ต่อเม่ือกระท าตามบนัทึกท่ีส่งมอบ 

หลกัจรรยาบรรณน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางส าหรบันักจิตวิทยา และเป็นมาตรฐาน

ความประพฤติทางวิชาชีพท่ีสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้

ตามประสงค ์หลกัจรรยาบรรณน้ีไมไ่ดม้ีจุดมุง่หมายเพ่ือเป็นพ้ืนฐานแห่งความรบัผิดทางแพ่งแต่อย่างใด 

การท่ีนักจิตวิทยาผูใ้ดผูห้น่ึงจะประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่น้ัน มิไดเ้ป็นตวับ่งช้ีว่านักจิตวิทยาผูน้ั้น

จะตอ้งรับผิดตามกฎหมายในชั้นศาล ทั้งยงัมิไดห้มายความว่าขอ้ก าหนดจะสามารถน ามาบังคับใช้

หรือไม ่และจะเกิดผลใดๆ ตามมาในทางกฎหมายหรือไม่ 

ค าขยายปรากฏในหลักบางขอ้ของหลกัจรรยาบรรณฉบับน้ี (เช่น “อย่างเหมาะสม” 

“เหมาะสม”) จะถูกน ามาใชเ้มื่อค าเหล่าน้ีจะช่วย (1) เอ้ือต่อการตดัสินใจทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา 

(2) ขจดัความอยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัท่ีอาจเกิดขึ้ น หากไม่ใชค้ าขยาย (3) ท าใหห้ลกั

จรรยาบรรณสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นการด าเนินงานต่างๆ ของนักจิตวิทยาในวงกวา้ง (4) 

ป้องกนัไมใ่หเ้ป็นกฎเกณฑอ์นัเคร่งครดัท่ีอาจลา้สมยัลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ค าว่า “เหมาะสม หรือสมเหตุสมผล (reasonable)” ท่ีใชใ้นหลกัจรรยาบรรณน้ี จะ

หมายถึง การพิจารณาอย่างเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าหรือสถานการณใ์ดๆ 

อนัมีความรูข้องนักจิตวิทยา หรือส่ิงท่ีควรจะรู ้ณ ขณะน้ัน 

ในกระบวนการตัดสินความประพฤติทางวิชาชีพ  นักจิตวิทยาต้องพิจารณาหลัก

จรรยาบรรณ ร่วมกบักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของกรรมการวิชาชีพ ในการน าหลกัจรรยาบรรณ

มาประยุกตใ์ชใ้นงาน นักจิตวิทยาอาจพิจารณาคู่มือหรือแนวทางปฏิบติัเชิงวิชาชีพและเชิงเป็นเหตุเป็น

ผลทางวิทยาศาสตร ์(professional and scientific process) และการน ามาใชอ้ย่างมีสติ ตลอดจนการ

ปรึกษากบัผูอ่ื้นในวิชาชีพจิตวิทยา หากหลกัจรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานไวสู้งกว่าขอ้ก าหนดกฎหมาย 

นักจิตวิทยาตอ้งรักษามาตรฐานตามหลักจรรยาบรรณ และหากความรบัผิดชอบทางจรรยาบรรณ

ขดัแยง้กับขอ้ก าหนดกฎหมาย ใหนั้กจิตวิทยาท าใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กันว่าตนจะยึดถือตามหลัก

จรรยาบรรณ และหาวิธีการท่ีจะยุติขอ้ขดัแยง้ตามความรบัผิดชอบในการรกัษาไวซ่ึ้งหลกัพ้ืนฐานแห่ง

สิทธิมนุษยชน 

 

บทน ำ 

นักจิตวิทยาเป็นผูร้ับผิดชอบในการสรา้งและพฒันาความรูใ้นเชิงวิชาชีพและเชิงเป็นเหตุ

เป็นผลทางวิทยาศาสตร์ (scientific and professional knowledge) เก่ียวกบัพฤติกรรมและการเขา้ใจ

ของมนุษยท์ั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนการใชค้วามรูเ้หล่าน้ันในการพฒันาคุณภาพบุคคล องคก์ร 

และสงัคม นักจิตวิทยาตอ้งเคารพและปกป้องพลเรือนและสิทธิมนุษยชน รวมถึงความส าคญัของอิสระ

ในการเรียนรู ้ การแสดงออกในงานวิจยั งานสอน และส่ิงตีพิมพ ์นักจิตวิทยามุ่งช่วยเหลือผูอ่ื้นในการ

พัฒนาขอ้วินิจฉัยท่ีมีการบอกกล่าว ตลอดจนเสนอทางเลือกในแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับ

พฤติกรรมมนุษย ์ ซ่ึงนักจิตวิทยาอาจมีหลากหลายบทบาทท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ นักวิจยั (researcher) 



หลกัจรรยาบรรณฯ ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2017 ฉบบัภาษาไทย ค.ศ. 2021 เป็นลิขสิทธ์ิของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั มิให้แกไ้ขดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

Copyright 2017 by the American Psychological Association. Reproduced with permission. 

ส่องโสม พึง่พงศ,์ ภทัรานุจ แสงจนัทร,์ และสุณสิา คนิทรกัษ์                                                                              หน้า 9 / 33 

นักการศึกษา (educator) ผูว้ินิจฉัยโรค (diagnostician) ผูบ้ าบัด (therapist) ผู ้ใหก้ารดูแล 

(supervisor) ผูใ้หก้ารปรึกษา (consultant) ผูบ้ริหาร (administrator) ผูจ้ดัการเชิงสงัคม (social 

interventionist) และ พยานผูช้ านาญการพิเศษ (expert witness) โดยหลกัจรรยาบรรณน้ีไดก้ าหนด

หลักพ้ืนฐานและมาตรฐานท่ีนักจิตวิทยาสามารถน าไปใชส้รรสร้างงานทั้งในเชิงวิชาชีพและเชิง

วิทยาศาสตร ์

หลักจรรยาบรรณน้ีมุ่งท่ีจะน าเสนอมาตรฐานเฉพาะเพ่ือครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ท่ี

นักจิตวิทยาจะตอ้งเผชิญ โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสิทธิสวสัดิภาพของผูท่ี้รบับริการจากนักจิตวิทยา และ

เป็นการใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกฯ นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ถึงมาตรฐานความประพฤติทางจรรยาบรรณ 

การประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณน้ี นักจิตวิทยาตอ้งมีการยินยอมและความ

พยายามในการประพฤติตนตามหลกัจรรยาบรรณ อาทิ การสนับสนุนนักศึกษา ผูท่ี้อยู่ในความดูแล

รบัผิดชอบ (supervisee, advisees) ลูกจา้ง และเพ่ือนร่วมงาน ใหป้ระพฤติตนตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณ ตลอดจนใหม้ีการปรึกษาหารือ กรณี ท่ีเกิดปัญหาดา้นจรรยาบรรณ 

 

หลกัทัว่ไป (General Principle) 

หลกัทัว่ไปทั้ง 5 หมวดน้ีเป็นการแนะแนวทางการประพฤติตนอย่างถูกตอ้งสูงสุดตามหลกั

วิชาชีพ โดยหลกัทัว่ไปน้ีต่างจากหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณ (Ethical Standards) ตรงท่ีหลกัทัว่ไป 

ไมไ่ดอ้ธิบายถึงหน้าท่ีความรบัผิดชอบ และไม่ไดก้ าหนดบทลงโทษไว ้การน าหลกัทัว่ไปน้ี ไปใชเ้พ่ือการ

ดงักล่าวจะเป็นการบิดเบือนความหมาย และวตัถุประสงคข์องหลกัทัว่ไป 

 

หมวด A. สิทธิประโยชนแ์ก่ผูร้บับริกำร และกำรหำประโยชนโ์ดยมิชอบ  

            (Beneficence and Nonmaleficence) 

นักจิตวิทยาตอ้งเอ้ือประโยชน์แก่ผูร้บับริการหรือผูที้่ปฏิบตัิงานดว้ย  และมีการดูแล 

ป้องกนัมิใหเ้กิดอนัตราย นักจิตวิทยาตอ้งน ามาเพื่อประโยชน์และสิทธิของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ยในงาน ผูท่ี้

เกี่ยวขอ้ง และสวสัดิภาพของสตัวท์ดลองในงานวิจยั เมื่อมีความขดัแยง้เกิดขึ้ นระหว่างหน้าที่ท่ี

รบัผิดชอบหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง นักจิตวิทยาพยายามท่ีจะแกไ้ขความขดัแยง้ในแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

หลีกเล่ียงหรือลดอนัตราย เน่ืองจากความคิดเห็นหรือการกระท าทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาอาจส่งผล

กระทบต่อชีวิตของผูอ่ื้น นักจิตวิทยาตอ้งคอยระวงั ป้องกนั ปัจจยัต่างๆ ทั้งดา้นส่วนตวัเศรษฐกิจ สงัคม 

องคก์ร และการเมือง ท่ีอาจน าไปสู่การใชอ้ิทธิพลดงักล่าวไปในทางท่ีผิด และตอ้งตระหนักว่า สุขภาพ

ทั้งทางร่างกายและจิตใจของตนเอง  สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่วยเหลือ

ผูร้บับริการหรือผูท่ี้ปฏิบติังานดว้ย 

 

หมวด B. ควำมรบัผิดชอบ (Fidelity and Responsibility) 

นักจิตวิทยาพึงสรา้งสมัพนัธภาพอนัเป็นท่ีน่าไวว้างใจต่อผูร้บับริการหรือผูท่ี้ปฏิบติังานดว้ย 

ตลอดจนตระหนักถึงความรบัผิดชอบทางวิชาชีพ ต่อสงัคมและชุมชนท่ีใหบ้ริการ พึงยึดถือมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแสดงบทบาทและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของวิชาชีพใหถู้กตอ้งชดัเจน มีความ
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รบัผิดชอบอยา่งเหมาะสมในพฤติกรรมของตนเอง และพยายามจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ี

อาจท าใหเ้กิดผลเสียหรืออนัตราย  พึงปรึกษาหารือ ส่งต่อ และร่วมมือกบัวิชาชีพอ่ืนหรือองคก์รอ่ืนเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูร้บับริการหรือผูท่ี้ปฏิบติังานดว้ย นอกจากน้ี ควรค านึงถึงการร่วมมือปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณของผูร้่วมงาน และจะตอ้งยอมสละเวลาส่วนหน่ึงเพ่ือการใหบ้ริการ แมจ้ะไดค้่าตอบแทน

เพียงเล็กนอ้ย หรือไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน หรือไดผ้ลประโยชน์ส่วนตวัใดๆ 

 

หมวด C. ควำมซ่ือสตัย ์(Integrity) 

นักจิตวิทยาพึงส่งเสริมความถูกตอ้ง ความซ่ือสตัยสุ์จริต และความเป็นจริง ในการ

คน้ควา้วิจยั การเรียนการสอน และการปฏิบติังานทางดา้นจิตวิทยา นักจิตวิทยาไม่ขโมย โกง หลอกลวง 

หรือขอ้งเก่ียวกบัการปลอมแปลง บิดเบือน หรือการน าเสนอขอ้มลูท่ีผิดโดยเจตนา นักจิตวิทยามุ่งรกัษา

ค าสัญญาและหลีกเล่ียงการใหค้ าสัญญาท่ีปราศจากดุลพินิจและคลุมเครือไม่ชัดเจน  ส าหรับใน

สถานการณท่ี์การโกหกน้ันเป็นไปเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรือเพ่ือลดอนัตราย นักจิตวิทยาจะตอ้ง

พิจารณาไตร่ตรองถึงความจ าเป็น และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ น ตลอดจนรบัผิดชอบท่ีจะแกไ้ขผลลพัธท่ี์

เป็นอนัตรายหรือท่ีท าใหเ้กิดความไมไ่วว้างใจ 

 

หมวด D. ควำมยุติธรรม (Justice) 

นักจิตวิทยาตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันท่ีจะเขา้ถึงหรือได้ประโยชน์จากวิชา

จิตวิทยา และไดร้บัคุณภาพในกระบวนการ ขั้นตอน และบริการของนักจิตวิทยาอย่างเท่าเทียมกนั 

นักจิตวิทยาพึงใชก้ารตดัสินใจท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑว์ิชาชีพ และระมดัระวงัมิใหอ้คติ ซ่ึงถือเป็น

อุปสรรคของความสามารถ ตลอดจนมิใหข้อ้จ ากดัใดๆ ในความรูค้วามช านาญของนักจิตวิทยา มาลบ

ลา้งการปฏิบติังานอนัไมบ่ริสุทธ์ิยุติธรรมน้ัน 

 

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

นักจิตวิทยาพึงเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษยทุ์กคน ตลอดจนสิทธิของบุคคลในเร่ือง

ส่วนตวัความลบั และการตดัสินใจ นักจิตวิทยาตระหนักว่าการดูแลเป็นพิเศษอาจจ าเป็นในการปกป้อง

สิทธิสวสัดิภาพ ของบุคคลหรือชุมชนท่ีขาดความสามารถในการตัดสินใจดว้ยตนเอง นักจิตวิทยา

ตระหนักและใหคุ้ณค่าความแตกต่างทางวฒันธรรม ปัจเจกชน และบทบาท โดยรวมถึงอายุ เพศ การ

แสดงออกทางเพศ เช้ือชาติ วฒันธรรม สญัชาติ ศาสนา ความพิการ ภาษา และสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคม โดยพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ีในการปฏิบัติงานกับกลุ่มบุคคลต่างๆ  นักจิตวิทยามุ่งท่ีจะขจัด

ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการท างานท่ีมีอคติอยู่บนปัจจยัดังกล่าว นอกจากน้ีนักจิตวิทยาไม่เขา้ร่วมใน

กิจกรรมของผูอ่ื้นผูใ้ดโดยมีพ้ืนฐานของอคติดงักล่าว หรือยอมปล่อยใหกิ้จกรรมดงักล่าวเกิดข้ึน 

 

 

 

 



หลกัจรรยาบรรณฯ ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2017 ฉบบัภาษาไทย ค.ศ. 2021 เป็นลิขสิทธ์ิของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั มิให้แกไ้ขดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

Copyright 2017 by the American Psychological Association. Reproduced with permission. 

ส่องโสม พึง่พงศ,์ ภทัรานุจ แสงจนัทร,์ และสุณสิา คนิทรกัษ์                                                                              หน้า 11 / 33 

หลกัมำตรฐำนจรรยำบรรณ (Ethical Standards) 

1.กำรแกไ้ขจดักำรกรณีพิพำทดำ้นจรรยำบรรณ 

1.01 กำรน ำงำนหรือผลงำนของนกัจิตวิทยำไปใชใ้นทำงที่ผิด 

หากนักจิตวิทยารับรูถึ้งการน างานหรือผลงานของนักจิตวิทยาไปใชอ้ย่างผิดๆ   ใหนั้กจิตวิทยา

ด าเนินการอยา่งเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขหรือลดความผิดพลาดน้ัน 

1.02 ควำมขดัแยง้ระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรืออ ำนำจกำรปกครองอื่นทำงกฎหมำย 

หากความรบัผิดชอบทางจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาขดัแยง้กบัขอ้กฎหมาย  กฎระเบียบ หรือกฎการ

ปกครองอ่ืน ใหนั้กจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปัญหาความขดัแยง้ใหช้ดัเจน 2) แจง้ใหคู้่กรณีทราบถึง

ความรบัผิดชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) ด าเนินการจดัการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับหลักทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัติ 

(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code)  ไม่ว่าจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขใดๆก็ตาม 

หลกัจรรยาบรรณน้ีควรถูกน าไปใชเ้พ่ือสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1.03 ควำมขดัแยง้ระหว่ำงหลกัจรรยำบรรณ และควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน 

หากหน่วยงานท่ีนักจิตวิทยาเก่ียวขอ้งดว้ยมีความตอ้งการท่ีขดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณ  ใหนั้กจิตวิทยา 

1) ศึกษาพิจารณาปัญหาความขดัแยง้ใหช้ดัเจน 2) แจง้ใหห้น่วยงานทราบถึงความรบัผิดชอบในการ

รกัษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) ด าเนินการจดัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ใหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัหลกัทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบติั (General Principles and 

Ethical Standard of the Ethics Code) และไมว่า่จะอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขใดๆก็ตาม หลกัจรรยาบรรณน้ีควร

ถูกน าไปใชเ้พ่ือสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1.04 กำรจดักำรเบ้ืองตน้กบักำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณ 

เมื่อนักจิตวิทยาพบเห็นหรือเช่ือว่ามีการกระท าผิดจรรยาบรรณโดยนักจิตวิทยาอ่ืน  ใหนั้กจิตวิทยา

พยายามจดัการปัญหาโดยการแจง้เตือนนักจิตวิทยาท่ีคิดว่ากระท าผิด หากการจดัการเบ้ืองตน้ท าได้

อยา่งเหมาะสม และการจดัการน้ันไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการรกัษาความลบัท่ีอาจมีเก่ียวขอ้ง (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 1.02 และ 1.03) 

1.05 กำรรำยงำนกำรท ำผิดจรรยำบรรณ 

หากการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลเสียต่อผูร้บับริการหรือหน่วยงาน  และไม่

สามารถจดัการไดด้ว้ยการจดัการเบ้ืองตน้ดังในขอ้ 1.04 ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการขั้นต่อไปอย่าง

เหมาะสม อนัอาจหมายถึงการส่งเร่ืองต่อไปยงักรรมการวิชาชีพในพ้ืนท่ี กรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของรฐัหรือประเทศน้ันๆ กรรมการกองประกอบโรคศิลปะ หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

มาตรฐานปฏิบัติน้ีอาจไม่สามารถใชไ้ด้ หากการจัดการดังกล่าวจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผูร้บับริการ หรือในกรณีท่ีนักจิตวิทยาไดร้บัมอบหมายใหส้รุปหรือวิจารณผ์ลงานของนักจิตวิทยาท่านอ่ืน

ท่ีมีความประพฤติน่าสงสยั (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 1.02) 
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1.06 กำรใหค้วำมร่วมมือกบักรรมกำรจรรยำบรรณ 

นักจิตวิทยาใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน การด าเนินการ และการสรุปผลในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหาดา้นจรรยาบรรณต่อสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (APA) หรือองคก์รทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ของรฐั หรือ

ของประเทศท่ีเป็นสมาชิก ในการใหค้วามร่วมมือน้ีนักจิตวิทยาอาจกล่าวถึงประเด็นท่ีเป็นสิทธิส่วน

บุคคล การไม่ใหค้วามร่วมมือก็จดัว่าเป็นการกระท าท่ีผิดต่อจรรยาบรรณเช่นกนั อย่างไรก็ตามการขอ

เล่ือนเวลาการตดัสินขอ้รอ้งเรียนดา้นจรรยาบรรณท่ีอยู่ระหว่างการสรุปผลฟ้องรอ้งแต่เพียงอย่างเดียว  

ไมไ่ดถื้อเป็นความผิดจากการไมใ่หค้วามร่วมมือ 

1.07 กำรรอ้งเรียนที่ไม่เหมำะสม 

นักจิตวิทยาไมฟ้่องรอ้งหรือสนับสนุนการฟ้องรอ้งท่ีไม่มีมลูชดัเจน และไม่เพิกเฉยต่อขอ้กล่าวหาท่ีพิสูจน์

ไดว้า่ผิดจริง 

1.08 กำรแบ่งแยกหรือกำรเลือกปฏิบตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม ตอ่ผูร้อ้งเรียนและผูถู้กรอ้งเรียน 

นักจิตวิทยาไม่ปฏิเสธการจา้งงาน การเล่ือนขั้น การรบัเขา้ศึกษา การด ารงต าแหน่ง หรือการเล่ือน

ต าแหน่ง โดยน าประเด็นท่ีบุคคลน้ันเก่ียวขอ้งกบัขอ้รอ้งเรียนดา้นจรรยาบรรณมาพิจารณาเพียงอย่าง

เดียว อย่างไรก็ตามหลกัมาตรฐานน้ีไม่ขดัต่อการตดัสินท่ีอา้งตามผลการประเมินหรือการพิจารณาใน

ขอ้มลูท่ีเหมาะสมในดา้นอ่ืน 

 

2.ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญ 

2.01 ขอบเขตควำมสำมำรถ 

a) นักจิตวิทยาใหบ้ริการทางจิตวิทยา ฝึกสอน อบรม และควบคุมดูแลงานวิจยักบับุคคลหรือประชากร 

ในขอบเขต ความสามารถ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ (ท่ีมีผูดู้แลใหค้ าปรึกษา Supervisor) 

การใหค้ าแนะน า การเรียน หรือประสบการณ ์ทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาผูน้ั้นเท่าน้ัน 

b) องคค์วามรูท้างวิชาชีพและหลกัเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (professional and scientific knowledge) 

เป็นส่ิงส าคญัของวิชาจิตวิทยา ท่ีท าใหเ้ขา้ใจปัจจยัท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอายุ เพศ 

บทบาททางเพศ เช้ือชาติ สญัชาติ วฒันธรรม ภูมิหลงัก าเนิด ศาสนา การรบัรูแ้ละแสดงออกทางเพศ 

ความพิการ ภาษา หรือปัจจยัทางสงัคมเศรษฐานะ) อนัเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการใหบ้ริการทาง

จิตวิทยาหรือการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาจ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนอบรม มีประสบการณ์ และ

การใหก้ารปรึกษาดแูล (supervision) มารบัรองคุณภาพของความสามารถหรือความเช่ียวชาญน้ัน และ

นักจิตวิทยาควรมีการส่งต่อผูร้บับริการอย่างเหมาะสม (ยกเวน้กรณีเขา้ข่ายขอ้มาตรฐาน 2.02 การ

ใหบ้ริการกรณีฉุกเฉิน) 

c) นักจิตวิทยาผูท่ี้จะใหบ้ริการ ฝึกอบรม ควบคุมงานวิจยั อนัเก่ียวขอ้งกบัประชากรกลุ่มใหม่ พ้ืนท่ีใหม ่

เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ น้ัน มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการศึกษาหาความรู  ้ ฝึกอบรม สรา้ง

ประสบการณภ์ายใตก้ารดแูล (supervision) การปรึกษา หรือเรียนรู ้ในขอ้มลูใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

d) เมื่อถูกรอ้งขอใหใ้หบ้ริการแก่บุคคลในขณะท่ีบริการท่ีเหมาะสมยงัไม่พรอ้มใหบ้ริการ  หรือถูกรอ้งขอ

ใหบ้ริการในส่วนท่ีนักจิตวิทยาไม่มีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว นักจิตวิทยาท่ีเคย

ไดร้บัการฝึกอบรมในเน้ือหาใกลเ้คียงกบัเร่ืองน้ัน อาจใหบ้ริการไปก่อน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบุคคลน้ันไดร้บั
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บริการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ โดยนักจิตวิทยาควรพยายามท่ีจะรักษามาตรฐานโดยคน้ควา้งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง เขา้ฝึกอบรม ขอค าปรึกษา หรือเรียนรูเ้พ่ิมเติม 

e) ในเร่ืองใหมท่ี่ยงัไมม่ีการฝึกอบรมอยา่งเป็นมาตรฐานและไดร้บัการยอมรบัใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการ

อย่างเหมาะสมเพ่ือรบัรองความสามารถความช านาญของตน และปกป้องผูร้บับริการ นักศึกษา ผูร้บั

ค าปรึกษา ผูร้่วมวิจยั ผูร้บับริการในองคก์ร และผูอ่ื้นๆ จากอนัตรายหรือผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

f) ในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนิติจิตเวช นักจิตวิทยาควรท าความเขา้ใจเพ่ือใหคุ้น้เคยกบักฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัท่ีควบคุมการท างานของตน 

2.02 กำรใหบ้ริกำรกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีฉุกเฉินท่ีนักจิตวิทยาตอ้งใหบ้ริการแก่บุคคลซ่ึงมีภาวะจิตใจไม่พรอ้มต่อการรบับริการ  หรือตอ้ง

ใหบ้ริการในส่วนนักจิตวิทยาไม่มีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าว นักจิตวิทยาท่ีเคย

ไดร้บัการฝึกอบรมในส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัเร่ืองน้ัน อาจใหบ้ริการไปก่อน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบุคคลน้ันไดร้บั

บริการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ โดยการใหบ้ริการฉุกเฉินดงักล่าวควรยุติ เมื่อสภาวะฉุกเฉินส้ินสุด หรือมีผูท่ี้

เหมาะสมพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการ 

2.03 กำรรกัษำควำมสำมำรถ 

นักจิตวิทยารบัผิดชอบท่ีจะพยายามพฒันาและรกัษาระดบัความสามารถของตนไว ้

2.04 กำรยดึหลกัเหตผุลเชิงวิทยำศำสตรแ์ละหลกักำรทำงวิชำชีพ 

การท างานของนักจิตวิทยาตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรูท่ี้มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแ์ละหลกัการทาง

วิชาชีพ (ดูเพ่ิมเติม ขอ้ 2.01e ขอบเขตของความสามารถ และ 10.01b การแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษา

และการยินยอมรบัการรกัษา) 

2.05 กำรมอบหมำยงำนใหผู้อ้ื่น 

นักจิตวิทยา (ผูท่ี้มอบหมายงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ในการดูแลปรึกษา ผูช้่วยงานวิจยัหรือผูช้่วย

สอน หรือผูท่ี้ใชบ้ริการจากผูอ่ื้นเช่นล่ามทางภาษา) รบัผิดชอบท่ีจะ 1) หลีกเล่ียงการมอบหมายงานแก่ผู ้

ท่ีมีความสมัพนัธท์บัซอ้นนอกเหนือจากความสมัพนัธใ์นงานกบัผูร้บับริการ อนัจะน าไปสู่การท าลายหรือ

บิดเบือนวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการ 2) มอบหมายงานใหเ้ฉพาะบุคคลอ่ืนท่ีสามารถปฏิบติังานได้

ตามพ้ืนฐานความรูก้ารศึกษาการฝึกอบรมหรือประสบการณ์ท่ีมี ไม่ว่าจะปฏิบัติงานเพียงล าพังหรือ

ภายใตก้ารดูแลของ supervisor 3) ดูแลว่าบุคคลอ่ืนน้ันปฏิบติังานหรือใหบ้ริการอย่างมีคุณภาพ (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 2.02 การใหบ้ริการกรณีฉุกเฉิน 3.05 ความสมัพนัธ์ทบัซอ้น 4.01 การรกัษาสิทธิส่วน

บุคคล 9.01 หลกัพื้ นฐานการทดสอบ 9.02 การทดสอบและการใชแ้บบทดสอบ 9.03 การแจง้ขอ้มลู

การทดสอบและการยินยอมในการทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท่ี้ขาดคุณสมบติั) 

2.06 ปัญหำและควำมขดัแยง้ส่วนตวั 

a) ใหนั้กจิตวิทยายบัยั้ง ป้องกนั การริเร่ิมกิจกรรมใดๆ ท่ีนักจิตวิทยารูอ้ยู่แลว้ว่า หรือควรท่ีจะรูว้่า 

ปัญหาส่วนตวัมีแนวโนม้ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมหรือบริการท่ีให ้

b) เมื่อนักจิตวิทยาตระหนักว่าปัญหาส่วนตวัมีผลกระทบต่องานท่ีปฏิบติัอยู่ ใหนั้กจิตวิทยาพิจารณา

ผลกระทบอย่างเหมาะสม (เช่น การมีผูช้่วยหรือท่ีปรึกษาเชิงวิชาชีพ) และก าหนดว่าควรจะจ ากดั ผ่อน

ผนั หรือยุติการบริการหรือการปฏิบติังานหรือไม่ (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 10.10 การยุติการบ าบดัรกัษา) 
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3.ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล 

3.01 กำรเลือกปฏิบตัทิี่ไม่เป็นธรรม 

ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการหรือเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ  นักจิตวิทยาตอ้งไม่เลือกปฏิบัติอัน

เน่ืองจากความแตกต่าง ดา้นอายุ เพศ การแสดงออกทางเพศ เช้ือชาติ สญัชาติ วฒันธรรม ชาติก าเนิด 

การรับรูท้างเพศ ภาวะไรค้วามสามารถสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกิจ หรือพ้ืนฐานอ่ืนท่ีก าหนดตาม

กฎหมาย 

3.02 กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) 

นักจิตวิทยาตอ้งไม่ยุ่งเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศ การคุกคามทางเพศหมายรวมถึง การเชิญชวนทาง

เพศ การเก่ียวขอ้งสมัพนัธท์างร่างกายหรือพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกทางวาจา

อนัมีเน้ือหาทางเพศ ท่ีเกิดขึ้ นจากสมัพนัธภาพในงาน กิจกรรม การบริการของนักจิตวิทยา หรือจาก

บทบาทการเป็นนักจิตวิทยา และไม่ว่าจะ 1) ไม่ตั้งใจ หรือเป็นการป้องกนัตนเอง หรือในท่ีท างานหรือ

สถานการศึกษาท่ีเป็นอนัตราย โดยท่ีนักจิตวิทยารู ้หรือไดร้บัการแจง้ใหท้ราบก่อนแลว้ หรือ 2) เป็น

สถานการณท่ี์รุนแรงชดัเจน หรือ เจตนาท่ีจะทารุณกรรม ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งน้ัน การคุกคามทางเพศ

อาจรวมถึงการกระท าท่ีรุนแรงเพียงครั้งเดียว หรือการกระท าท่ีพบเห็นไดง้่ายแต่ไดก้ระท าซ ้าต่อเน่ือง 

(ดูเพ่ิมเติมขอ้ 1.08 การแบ่งแยกหรือ การเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผูร้อ้งเรียนและผูถู้ก

รอ้งเรียน) 

3.03 กำรคุกคำมดำ้นอื่น 

นักจิตวิทยาต้องไม่เก่ียวขอ้งหรือรู ้เห็นในพฤติกรรมท่ีท าให้เส่ือมเสียหรือคุกคามต่อบุคคลอ่ืนท่ี

นักจิตวิทยาเก่ียวขอ้งดว้ยในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ อาทิ อายุ เพศ การแสดงออกทาง

เพศ เช้ือชาติ สญัชาติ วฒันธรรม ชาติก าเนิด ศาสนา การรบัรูท้างเพศ ภาวะไรค้วามสามารถ ภาษา 

และสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกิจ 

3.04 กำรหลีกเล่ียงอนัตรำย 

a) นักจิตวิทยาตอ้งรับผิดชอบท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าอันก่อใหเ้กิดอันตรายหรือผลเสียต่อคนไข ้

ผูร้บับริการ นักเรียนนักศึกษา ผูร้บัการแนะน าปรึกษา (advisees) ผูร้่วมงานวิจยั ผูร้่วมงานในองคก์ร

และผูอ่ื้นท่ีนักจิตวิทยาท างานดว้ย ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ นักจิตวิทยามีหน้าท่ีลดความรุนแรงของ

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

(b) นักจิตวิทยาไมเ่ขา้ร่วม อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการทารุณกรรมอนั

หมายรวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีท าใหเ้กิดความเจ็บปวดหรือทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็น

ความตั้งใจใหเ้กิดกบับุคคล หรือในพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีรุนแรงป่าเถ่ือน ไรม้นุษยธรรม ท่ีท าใหล้ะเมิดขอ้ 

3.04(a) 

3.05 ควำมสมัพนัธท์บัซอ้น 

a) ความสมัพนัธ์ทับซอ้นเกิดขึ้ นเมื่อ นักจิตวิทยามีบทบาททางวิชาชีพกบับุคคลใด และ 1) ใน

ขณะเดียวกนัก็มีความสมัพนัธใ์นบทบาทอ่ืนกบับุคคลน้ัน หรือ 2) ในขณะเดียวกนัก็มีความสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีนักจิตวิทยาใหบ้ริการตามบทบาทวิชาชีพ หรือ 3) ใหค้ าสญัญาต่อ
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ความสมัพนัธใ์นอนาคตกบัผูร้บับริการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูใ้กลชิ้ดเชิงวิชาชีพ นักจิตวิทยาหลีกเล่ียงและ

ยบัยัง้การมีสมัพนัธภาพทบัซอ้น ถา้สมัพนัธภาพทบัซอ้นน้ันคาดวา่จะมีผลใหเ้กิดความบกพร่องหรือเกิด

ความเสียหายต่อวตัถุประสงคก์ารบริการ ต่อความเช่ียวชาญช านาญหรือประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ

ตามบทบาทของนักจิตวิทยา หรือมีความเส่ียงต่อการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือท าใหเ้กิดอนัตรายใน

ขณะท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงวิชาชีพ สมัพนัธภาพทบัซอ้นท่ีคาดว่าจะไม่ก่อใหเ้กิดความบกพร่องหรือความ

เส่ียงต่อการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือท าใหเ้กิดอันตราย  จะไม่ถือว่าเป็นการผิดต่อขอ้ก าหนด

จรรยาบรรณ 

b) หากนักจิตวิทยาทราบว่า สมัพนัธภาพทับซอ้นท่ีมีแนวโน้มก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลเสียน้ันได้

เกิดขึ้ นแลว้จากปัจจยัท่ีคาดไม่ถึง ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการอย่างเหมาะสมท่ีจะแกไ้ข โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณมาก

ท่ีสุด 

c) เมื่อนักจิตวิทยาไดร้บัค าสัง่หรือไดร้บัการมอบหมายตามกฎหมาย เพ่ือบริการในบทบาททบัซอ้นตาม

กระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการปกครอง ในเบ้ืองตน้ใหนั้กจิตวิทยาท าความเขา้ใจถึงความมุ่งหวงั

จากบทบาทท่ีไดร้บัมอบหมายขอบเขตของความลบัและสิทธิส่วนบุคคล และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้ นตามมา ตาม

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ น (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 3.04 การหลีกเล่ียงอนัตราย และ 3.07 การรอ้งขอบริการ

จากบุคคลท่ีสาม) 

3.06 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

นักจิตวิทยาหลีกเล่ียงและยบัยั้งท่ีจะเขา้ไปมีบทบาททางวิชาชีพ เมื่อมีผลประโยชน์หรือสมัพนัธภาพเชิง

ส่วนตวั เชิงวิชาชีพ เชิงกฎหมาย เชิงเศรษฐกิจ หรือเชิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอาจจะ 1) 

ก่อใหเ้กิดความบกพร่องหรือความเสียหายต่อวัตถุประสงค์การบริการ  ความเช่ียวชาญ หรือ

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการในบทบาทของนักจิตวิทยา หรือ 2) ท าใหบุ้คคลหรือองคก์รท่ีมี

สมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพ เป็นอนัตรายหรือถูกเอาเปรียบ 

3.07 กำรรอ้งขอบริกำรจำกบุคคลที่สำม 

เมื่อนักจิตวิทยายินยอมใหบ้ริการแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการรอ้งขอจากบุคคลท่ีสาม นักจิตวิทยา

ควรสรา้งความกระจ่างตั้งแต่เร่ิมใหบ้ริการ ถึงรูปแบบความสมัพนัธข์องบุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด การสรา้งความกระจ่างน้ีครอบคลุมถึงบทบาทของนักจิตวิทยา (เช่น บทบาทของผูบ้ าบดัรกัษา 

ผูใ้หก้ารปรึกษา ผูท้ าการวินิจฉยั หรือพยานผูเ้ช่ียวชาญ) ใครคือผูร้บับริการ การใชบ้ริการท่ีเสนอให้

หรือขอ้มลูท่ีไดร้บั และท่ีส าคญัคือ ขอบเขตของการรกัษาสิทธิส่วนบุคคลและความลบั (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 

3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น และ 4.02 การพดูคุยถึงขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล) 

3.08 ควำมสมัพนัธท์ี่เอ้ือประโยชนส์่วนตวั 

นักจิตวิทยาไม่ใชป้ระโยชน์จากผูอ่ื้น ท่ีนักจิตวิทยาใหก้ารปรึกษาดูแล ประเมินหรืออยู่ภายใตอ้ านาจ 

เช่นผูป่้วย ผูร้บัการบ าบดั นักเรียนนักศึกษาผูอ้ยู่ภายใตก้ารดูแล ผูร้่วมวิจยั และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น 6.04 ค่าบริการ และการจดัการทางการเงิน 6.05 การต่อรอง

แลกเปล่ียนกบัผูร้บับริการหรือผูป่้วย 7.07 ความสมัพนัธท์างชูส้าวกบันักศึกษาหรือผูท่ี้อยู่ภายใตก้าร

ดแูล 10.05 ความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวกบัผูป่้วยหรือผูร้บับริการในปัจจุบนั 10.06 ความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าว
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กบัญาติหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 10.07 การบ าบดัผูท่ี้เคยมีความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวในอดีต และ 

10.08 ความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวกบับุคคลท่ีเคยเป็นผูป่้วยหรือผูร้บับริการในอดีต) 

3.09 กำรร่วมมือกบัวิชำชีพอ่ืน 

เมื่อไดร้บัการมอบหมายหรือมีเหตุสมควรเชิงวิชาชีพ ใหนั้กจิตวิทยาร่วมมือกบัวิชาชีพอ่ืน ในการบริการ

แก่ผูป่้วยหรือผูร้ับบริการอย่างเต็มความสามารถและเหมาะสม (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 4.05 การเปิดเผย

ความลบั) 

3.10 กำรแจง้ขอ้มูลกำรบริกำรและกำรยนิยอมรบับริกำร (Informed Consent) 

a) เมื่อนักจิตวิทยาดูแลงานวิจยั ท าการตรวจวินิจฉยั ท าจิตบ าบดั ใหก้ารปรึกษา หรือขอส่งปรึกษา ทั้ง

ทางตรงหรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ ใหนั้กจิตวิทยาบอกกล่าวถึงขอ้มูลการ

บริการและรบัการยินยอมจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูร้บับริการน้ันๆ โดยใชภ้าษาเหมาะสมท่ีบุคคลน้ัน

จะสามารถเขา้ใจได ้ ยกเวน้กรณีการใหบ้ริการท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีการยินยอม อนัก าหนดโดยกฎหมาย

หรือกระบวนการทางการปกครอง หรือเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการประพฤติปฏิบติั (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 8.02 การแจง้ขอ้มลูการวิจยัและการยินยอมเขา้ร่วมวิจยั 9.03 การแจง้ขอ้มลูการทดสอบ

และการยินยอมทดสอบ และ10.01 การแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยินยอมรบัการรกัษา)  

b) ส าหรับบุคคลท่ีขาดความสามารถตามกฎหมายในการรับรู ้ขอ้มูลและยินยอมรับบริการ ให้

นักจิตวิทยา 1) ท าการอธิบายขอ้มลูอย่างเหมาะสม 2) ขอความยินยอมหรือความเห็นดว้ยของบุคคล

น้ัน 3) พิจารณาดูความสนใจและความตอ้งการของบุคคล และ 4) ขออนุญาตอย่างเหมาะสมจาก

ผูป้กครองตามกฎหมาย หากส่ิงทดแทนการยินยอมน้ีไดร้บัอนุญาตหรือมีการก าหนดตามกฎหมาย และ

หากการยินยอมโดยผูป้กครองตามกฎหมาย ไมไ่ดถู้กก าหนดไวต้ามกฎหมาย ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการ

อ่ืนอยา่งเหมาะสมเพ่ือปกป้องสิทธิและสวสัดิภาพของบุคคลน้ัน 

c) เมื่อมีค าสัง่ศาลหรือการมอบหมายใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการบริการแก่บุคคลใด ใหนั้กจิตวิทยาแจง้แก่

บุคคลน้ันถึงรูปแบบและกระบวนการในการรบับริการ รวมถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัของความลบั ก่อน

ใหบ้ริการ 

d) ใหนั้กจิตวิทยาบนัทึกการแจง้ขอ้มูลและการยินยอมรบับริการเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 

8.02 การแจง้ขอ้มลูการวิจยัและการยินยอมเขา้ร่วมวิจยั 9.03 การแจง้ขอ้มลูการตรวจประเมินและการ

ยินยอมในการตรวจประเมิน และ 10.01 การแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยินยอมรบัการรกัษา) 

3.11 บริกำรทำงจติวิทยำส ำหรบัหน่วยงำนหรือบริกำรที่ใหโ้ดยผ่ำนหน่วยงำน 

a) นักจิตวิทยาท่ีใหบ้ริการหน่วยงาน หรือใหบ้ริการผ่านหน่วยงาน ควรแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการ 

แก่ผูร้บับริการล่วงหน้าและช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ในเร่ือง 1) วตัถุประสงคแ์ละธรรมชาติของบริการ 2) 

ผูร้บัผลประโยชน์ 3) คนหรือกลุ่มคนท่ีจะเป็นผูร้บับริการ 4) สมัพนัธภาพท่ีนักจิตวิทยาจะมีต่อบุคคล

และองคก์ร 5) การใชป้ระโยชน์จากบริการท่ีใหแ้ละขอ้มลูท่ีไดร้บั 6) ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงขอ้มลู และ 7) 

ขอบเขตและขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล  ทั้งน้ี นักจิตวิทยาพึงใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลลพัธแ์ละขอ้สรุปของ

การใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีเหมาะสม ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

b) หากนักจิตวิทยาถูกกนัออกจากการใหบ้ริการ โดยกฎหมายหรือบทบาททางองคก์ร ต่อการใหข้อ้มลู

ดงักล่าวขา้งตน้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผูร้บับริการ ใหนั้กจิตวิทยาแจง้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันถึง

ขอ้จ ากดัดงักล่าวก่อนใหบ้ริการ 



หลกัจรรยาบรรณฯ ฉบบัแกไ้ข ค.ศ. 2017 ฉบบัภาษาไทย ค.ศ. 2021 เป็นลิขสิทธ์ิของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั มิให้แกไ้ขดดัแปลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

Copyright 2017 by the American Psychological Association. Reproduced with permission. 

ส่องโสม พึง่พงศ,์ ภทัรานุจ แสงจนัทร,์ และสุณสิา คนิทรกัษ์                                                                              หน้า 17 / 33 

3.12 กำรบริกำรขำดตอน (Interruption of Psychological Services) 

นอกเหนือจากส่ิงท่ีกล่าวรวมไวใ้นขอ้ตกลงการใหแ้ละรับบริการ  นักจิตวิทยาพึงด าเนินการอย่าง

เหมาะสม ในการวางแผนเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการใหบ้ริการ ในกรณีท่ีบริการทางจิตวิทยาถูก

ขดัจงัหวะหรือท าใหข้าดตอน โดยตวัแปรอ่ืน เช่น นักจิตวิทยาเจ็บป่วย เสียชีวิต ไม่สะดวก ยา้ยท่ีอยู ่

เกษียณ หรือผูร้บับริการยา้ยท่ีอยู่ หรือมีขอ้จ ากดัดา้นการเงิน (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 6.02 c การเก็บรกัษา การ

เผยแพร่ และการท าลายขอ้มลูหลกัฐานอนัเป็นความลบั) 

 

4.ควำมลบัและสทิธิสว่นบุคคล 

4.01 กำรรกัษำควำมลบัและสิทธิส่วนบุคคล 

นักจิตวิทยามีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการรกัษาความลบัและสิทธิส่วนบุคคล โดยท าการป้องกนัและรักษา

ขอ้มลูท่ีไดร้บัมาหรือมีเก็บไว ้อนัเป็นความลบัหรือสิทธิส่วนบุคคล โดยระลึกไวว้่าขอบเขตและขอ้จ ากดัของ

การรกัษาความลบัและสิทธิส่วนบุคคลอาจถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือบญัญติัจากขอ้บงัคบัของสถาบนั 

ความสมัพนัธเ์ชิงวิชาชีพหรือเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์(ดเูพ่ิมเติมขอ้ 2.05 การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น) 

4.02 กำรพูดคุยถึงขอ้จ  ำกดัของสิทธิส่วนบุคคล 

a) นักจิตวิทยาควรปรึกษาหารือกบับุคคล (รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีไรค้วามสามารถตามกฎหมายในการ

มอบอ านาจหรือยินยอมรบับริการ และตวัแทนตามกฎหมายของบุคคลน้ันๆ) และองคก์รท่ีนักจิตวิทยา

มีความเก่ียวขอ้งดว้ยเชิงวิชาชีพหรือเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในเร่ือง 1) ขอ้จ ากดัของการรกัษาสิทธิส่วน

บุคคล และ 2) การน าขอ้มลูไปใชใ้นอนาคตในกิจกรรมหรือบริการทางจิตวิทยา (ดูเพ่ิมขอ้ 3.10 การ

แจง้ขอ้มลูการบริการและยินยอมรบับริการ) 

b) การพดูคุยเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคลควรมีในช่วงแรกของบริการ และอาจมีขึ้ นอีกภายหลงัหากมีเหตุ

จ าเป็น นอกเสียจากวา่การพดูคุยน้ันไมเ่หมาะสมหรือไมส่ามารถท าได ้

c) นักจิตวิทยาผูใ้หบ้ริการหรือใหข้อ้มลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ควรมีการแจง้ใหผู้ร้บับริการหรือ

ผูป่้วยรบัทราบถึงความเส่ียงต่อการเปิดเผยความลบัหรือสิทธิส่วนบุคคล 

4.03 กำรบนัทึกภำพหรือเสียง 

ใหนั้กจิตวิทยาท าการขออนุญาตจากบุคคลท่ีใหบ้ริการ หรือตัวแทนตามกฎหมาย ก่อนท าการ

บนัทึกเสียงหรือภาพของบุคคลน้ัน (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 8.03 การยินยอมใหบ้นัทึกภาพหรือเสียงขณะท าการ

วิจยั 8.05 การท าวิจยัท่ีปราศจาก informed consent และ 8.07 การบิดเบือนขอ้มลูในการวิจยั) 

4.04 กำรลดควำมเสี่ยงกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

a) ใหนั้กจิตวิทยาบนัทึกรายงานหรือการแนะน าปรึกษาทั้งทางวาจาและเป็นลายลกัษณอ์กัษร  เฉพาะ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

b) นักจิตวิทยาปรึกษาหารือเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดร้บัมาจากการท างาน เมื่อมีเหตุผลทางวิชาชีพ 

และปรึกษาเฉพาะกบับุคคลท่ีตระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว 

4.05 กำรเปิดเผยควำมลบั 

a) นักจิตวิทยาอาจเปิดเผยขอ้มูลความลบัไดโ้ดยมีการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงาน

ผูร้บับริการ ตวัผูร้บับริการ หรือบุคคลท่ีดแูลผูร้บับริการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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b) นักจิตวิทยาเปิดเผยขอ้มลูความลบัโดยไมม่ีการอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษร เฉพาะในกรณีท่ีศาลสัง่

เท่าน้ัน หรือไดร้บัอนุโลมในกรณีท่ีมีวตัถุประสงคถ์ูกตอ้งเหมาะสม เช่น (1) บริการอ่ืนเชิงวิชาชีพท่ี

จ าเป็น (2) การขอความคิดเห็นเชิงวิชาชีพ (3) กรณีท่ีตอ้งปกป้องอนัตรายต่อตัวผูร้บับริการ 

นักจิตวิทยาผูใ้หบ้ริการ หรือต่อผูอ่ื้นท่ีอาจไดร้บัอนัตรายน้ันๆ (4) ประกอบการรบัค่าธรรมเนียมการ

ใหบ้ริการ โดยตอ้งมีการจ ากดัขอบเขตขอ้มลูใหเ้หมาะสม ใหน้้อยท่ีสุดท่ีสามารถด าเนินการได ้ (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 6.04e ค่าบริการและการจดัการทางการเงิน) 

4.06 กำรขอควำมคิดเห็น 

ในการขอความคิดเห็นผูร้่วมงาน (1) นักจิตวิทยาไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจน าไปสู่การรูต้วัผูร้บับริการ ผู ้

ร่วมวิจยัหรือผูอ่ื้นหรือหน่วยงานท่ีรบับริการยกเวน้ในกรณีท่ีนักจิตวิทยาไดร้บัการยินยอมล่วงหน้าเป็น

ลายลักษณ์อักษรของบุคคลหรือองค์กร หรือกรณีท่ีการเปิดเผยสิทธิส่วนบุคคลหรือความลับน้ันไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้ และ (2) นักจิตวิทยาเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะในขอบเขตท่ีจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องการขอความเห็นเท่าน้ัน (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 4.01 การรกัษาสิทธิส่วนบุคคล) 

4.07 กำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกำรเรียนกำรสอนหรือวตัถุประสงคอ์ื่นๆ 

นักจิตวิทยาไม่เปิดเผยความลับอันเป็นสิทธิส่วนบุคคล หรือขอ้มูลท่ีจะบ่งช้ีถึงตัวบุคคล ผูป่้วย 

ผูร้บับริการ นักเรียนนักศึกษา ผูร้่วมวิจยั หรือองคก์รท่ีรบับริการ ในงานเขียน การบรรยายประกอบการ

เรียนการสอนหรือส่ืออ่ืนๆ ยกเวน้กรณีท่ี 1) นักจิตวิทยาท าการดดัแปลงขอ้มลูบุคคลหรือองคก์ร 2) 

บุคคลหรือองคก์รน้ันแจง้การยินยอมไวก้่อนล่วงหนา้ และ 3) กรณีมีค าสัง่หรือขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 

 

5.กำรโฆษณำและกำรใหข้อ้มูลแก่สำธำรณะ 

5.01 หลีกเล่ียงกำรใหข้อ้มูลเท็จ กำรโกหก หรือกำรบิดเบือนขอ้มูล 

(a) การใหข้อ้มูลแก่สาธารณะ โดยไม่จ ากดัว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือไม่ก็ตาม ไดแ้ก่ การรบัรอง

ผลิตภัณฑ ์ กระบวนการรบัสมคัร การสมคัรรบัใบประกอบวิชาชีพ การสมคัรรบัรองอ่ืนๆ แผ่นพบั 

ใบปลิว รายช่ือระบบขอ้มลู ประวติัส่วนตวั หรือประวติัการศึกษา หรือการแสดงความคิดเห็น ในส่ือ

สาธารณะเช่น ส่ิงพิมพ ์ หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ ความคิดเห็นในกระบวนการทางกฎหมาย การ

บรรยายใหค้วามรู ้การกล่าวรายงานต่อสาธารณะ ตลอดจน วสัดุอุปกรณท่ี์มีการจดัพิมพท์ั้งหลาย โดย

ในการใหข้อ้มลูแก่สาธารณะนักจิตวิทยาตอ้งไม่ใหข้อ้มลูท่ีผิด บิดเบือน หรือกุขึ้ นมาเอง ทั้งในงานวิจยั 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และในงานบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองหรือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(b) นักจิตวิทยาตอ้งไม่แสดงขอ้มลูหรือความคิดเห็นท่ีผิด บิดเบือน หรือกุขึ้ นมาเอง ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 

1) การศึกษาอบรมของนักจิตวิทยาเอง ประสบการณ์ หรือขอบเขตความสามารถ 2) ระดบัการศึกษา 

3) เอกสารรบัรอง 4) หน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 5) บริการท่ีใหบ้ริการ 6) พ้ืนฐานทางคลินิก

หรือทางวิทยาศาสตรส์ าหรบับริการของนักจิตวิทยา หรือผลลพัธ์ความส าเร็จ ปริญญาท่ีส าเร็จ 7) 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ หรือ 8) ส่ิงท่ีนักจิตวิทยาคน้พบจากการศึกษาวิจยัหรือผลงานตีพิมพ ์

(c) นักจิตวิทยาอา้งตามปริญญาท่ีไดร้บัในบริการดา้นสุขภาพ / สาธารณสุข เฉพาะเมื่อปริญญาน้ัน 1) 

ไดร้บัจากหน่วยงานการศึกษาท่ีไดร้บัการรบัรองจากประเทศหรือรฐัน้ัน หรือ 2) เป็นพ้ืนฐานส าหรบั

การมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ตามประเทศหรือรฐัท่ีปฏิบติังาน 
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5.02 กำรใหข้อ้มูลโดยผูอ้ื่น 

(a) นักจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับผูอ่ื้นในการผลิตหรือเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณะ  อันเป็นขอ้มูลท่ี

ประชาสมัพนัธส์่งเสริมการปฏิบติังานทางวิชาชีพ สินคา้ หรือกิจกรรมอ่ืน ใหนั้กจิตวิทยารกัษาบทบาท

หนา้ท่ีตามวิชาชีพ ต่อขอ้มลูดงักล่าว 

(b) นักจิตวิทยาไม่ตอบแทนลูกจา้งของส่ือ วิทยุ โทรทัศน์ หรือส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืน ต่อการ

ประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณะ (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 1.01 การน างานหรือผลงานของ

นักจิตวิทยาไปใชอ้ยา่งผิดๆ) 

(c) การจ่ายเงินค่าประชาสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรืองานของนักจิตวิทยา ตอ้งไดร้บัการระบุและ

แจกแจงชดัเจน 

5.03 ค ำอธิบำยถึงกำรฝึกอบรมหรือกำรเรียนกำรสอนแบบ non-degree 

ในหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีนักจิตวิทยาควบคุมดแูล ใหนั้กจิตวิทยาท่ีรบัผิดชอบต่อประกาศ เอกสาร

แผ่นพบั คู่มือหรือส่ิงประชาสมัพนัธท่ี์กล่าวถึงการฝึกอบรม สมัมนา หรือการเรียนการสอนแบบ non-

degree มีการอธิบายส่ิงต่างๆเหล่าน้ันอย่างถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริง เก่ียวกบัการเรียนการสอน

หรือฝึกอบรมน้ัน ตลอดจนวตัถุประสงค ์ผูน้ าเสนอและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.04 กำรแสดงผลงำนผ่ำนสื่อ 

เมื่อนักจิตวิทยาใหค้ าแนะน าหรือแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ผ่านส่ือ ส่ิงพิมพ ์ อินเตอรเ์น็ต หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสอ่ื์นนักจิตวิทยาตอ้งมีความระมดัระวงัในการดูแลค าแนะน าหรือความเห็นน้ัน  1) ใหอ้ยู่

บนพ้ืนฐานความรูเ้ชิงวิชาชีพ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ ตลอดจนพ้ืนฐานจากการปฏิบติังานและ

งานเขียนงานวิจยัทางจิตวิทยาท่ีเหมาะสม 2) ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบประพฤติปฏิบติัทางจรรยาบรรณ 

และ 3) อย่าสรุปว่าไดเ้กิดสมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพกบัผูร้บัขอ้มลู(ดูเพ่ิมเติมขอ้ 2.04 การยึดเหตุผลเชิง

วิทยาศาสตรแ์ละหลกัการทางวิชาชีพ) 

5.05 กำรใหก้ำรรบัรองสนบัสนุน 

นักจิตวิทยาไม่เชิญชวนหรือเรียกรอ้งใหม้ีการรบัรองหรือการสนับสนุน จากผูร้บับริการบ าบดัรกัษาใน

ปัจจุบนั หรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของตน 

5.06 กำรรอ้งขอเป็นกำรส่วนตวั (In-person Solicitation) 

นักจิตวิทยาไม่ยุ่งเก่ียว ทั้งทางตรงหรือผ่านคนกลาง กบัการขอรอ้งเป็นการส่วนตัวในเร่ืองธุรกิจจาก

ผูร้บับริการบ าบดัรกัษาในปัจจุบนั หรือผูท่ี้ก าลงัจะรบัการบ าบดัรกัษา หรือบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพล

ของตน อย่างไรก็ตามขอ้หา้มน้ีไม่รวมถึงกรณี 1) การพยายามท่ีจะมีการติดต่อสมัพนัธอ์ย่างเหมาะสม 

เพ่ือประโยชน์ของผูท่ี้ไดร้บับริการบ าบดัรกัษาไปแลว้ หรือ 2) การใหบ้ริการศูนยป์ระสบภยัหรือบริการ

ช่วยเหลือชุมชน 

 

6.กำรเก็บรกัษำขอ้มูลและค่ำบรกิำร 

6.01 กำรบนัทึกขอ้มูลเชิงวิชำชีพและเชิงหลกัวิทยำศำสตร ์และกำรดูแลรกัษำบนัทึก 

นักจิตวิทยาคิดคน้ ดูแล เก็บรกัษา เผยแพร่ และท าลายขอ้มลูตลอดจนบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเชิง

วิชาชีพและเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร ์ตามขอบเขตภายใตก้ารดูแล เพ่ือท่ีจะ 1) อ านวยความสะดวกผู ้
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ใหบ้ริการหรือวิชาชีพอ่ืนในภายหลงั 2) เป็นการเก็บขอ้มลูส าหรบัการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์ 3) 

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของหน่วยงานองคก์ร 4) สรา้งความถูกตอ้งชดัเจนในการเรียกเก็บและช าระเงิน 

และ 5) สรา้งความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมาย (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 4.01 การรกัษาสิทธิส่วน

บุคคล) 

6.02 กำรเก็บรกัษำ กำรเผยแพร่ และกำรท ำลำยขอ้มูลหลกัฐำนอนัเป็นควำมลบั 

(a) นักจิตวิทยารกัษาความลบั ในการคิดคน้ การเก็บรกัษา การเขา้ถึง การส่งต่อ และการท าลายขอ้มลู

หรือบนัทึกท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล ไม่ว่าจะภายใตรู้ปแบบการบนัทึก การใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยี หรือ

วิธีการในมาตรฐานอ่ืน (ดูเพ่ิมเติม ขอ้ 4.01 การรกัษาสิทธิส่วนบุคคล และ 6.01 การบนัทึกขอ้มลู

ดา้นวิชาชีพและทางวิทยาศาสตร ์และการเก็บรกัษาบนัทึก) 

(b) กรณีท่ีขอ้มูลอนัเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผูร้บับริการทางจิตวิทยา ถูกบนัทึกในระบบฐานขอ้มูลท่ี

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยผูอ่ื้นท่ีผูร้บับริการไมไ่ดร้บัการบอกกล่าวใหท้ราบก่อน ใหนั้กจิตวิทยาใชก้ารลงรหสั

หรือเทคนิคอ่ืน เพ่ือหลีกเล่ียงการบ่งช้ีถึงตวับุคคล และขอ้มลูส่วนตวัของผูร้บับริการ 

(c) นักจิตวิทยาวางแผนล่วงหน้าเพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งต่ออย่างเหมาะสม  และเพ่ือปกป้อง

ขอ้มลูความลบัและบนัทึกขอ้มลู ในกรณีนักจิตวิทยาถอนตวัจากต าแหน่งหรือการปฏิบติังาน (ดูเพ่ิมเติม

ขอ้ 3.12 การท าใหก้ารบริการขาดตอน และ 10.09 การท าใหก้ารบ าบดัขาดตอน) 

6.03 กำรระงบับนัทึกที่ไม่ไดมี้กำรช ำระค่ำบริกำร 

นักจิตวิทยาไม่ปฏิเสธการใหข้อ้มูลบนัทึกท่ีอยู่ในการดูแลเมื่อถูกรอ้งขอเพ่ือประกอบการบ าบดัรกัษา

กรณีฉุกเฉิน เพียงเพราะยงัไมไ่ดร้บัการช าระค่าบริการ 

6.04 ค่ำบริกำร และกำรจดักำรทำงกำรเงิน 

(a) ในช่วงแรกของการสรา้งความสมัพนัธ์เชิงวิชาชีพ ใหนั้กจิตวิทยาและผูร้บับริการท าการตกลง

เก่ียวกบับริการตลอดจนค่าตอบแทนและระบบการช าระเงิน 

(b) ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของนักจิตวิทยาควรสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

(c) นักจิตวิทยาแจง้ค่าบริการท่ีถูกตอ้ง และไมช่กัจงูใหเ้กิดความเขา้ใจผิดต่อค่าบริการ 

(d) หากขอ้จ ากดัทางการเงินมีผลกระทบต่อการใหบ้ริการ ใหนั้กจิตวิทยาท าการตกลงกบัผูร้บับริการให้

เร็วท่ีสุดตามความเหมาะสม (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 10.09 การท าใหก้ารบ าบดัขาดตอน และ 10.10 การยุติ

การบ าบดัรกัษา) 

(e) หากผูร้บับริการไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีไดต้กลงกันไว ้ และหากนักจิตวิทยาจะใชต้ัวแทน

ติดตามทวงหน้ี หรือตวัแทนทางกฎหมายเพื่อเก็บค่าธรรมเนียม ใหนั้กจิตวิทยาแจง้แก่ผูร้บับริการก่อนท่ี

จะด าเนินการมอบหมายตวัแทนน้ันเพ่ือใหโ้อกาสผูร้บับริการช าระค่าธรรมเนียมท่ีคา้งจ่าย (ดูเพ่ิมเติม

ขอ้ 4.05 การเปิดเผยความลบั 6.03 การระงบับนัทึกท่ีไมไ่ดม้ีการช าระค่าบริการ และ 10.01 การแจง้

ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยินยอมรบัการรกัษา) 

6.05 กำรตอ่รองแลกเปลี่ยนกบัผูร้บับริกำรหรือผูป่้วย 

การต่อรองแลกเปล่ียน คือการยอมรบัในบริการ สินคา้ หรือ ส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีไม่เป็นตัวเงิน จาก

ผูร้บับริการ อนัเป็นการตอบแทนจากบริการทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาอาจรบัส่ิงตอบแทน ไดเ้ฉพาะใน

กรณี 1) ส่ิงตอบแทนน้ันไม่น ามาซ่ึงความไม่สมควรในการบ าบดัรกัษา และ 2) การสรุปผลการบริการ
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ไม่ไดร้บัผลกระทบหรือถูกบิดเบือน (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น และ 6.04 ค่าบริการ 

และการจดัการทางการเงิน) 

6.06 ควำมถูกตอ้งของรำยงำนส ำหรบักำรเบิกจ่ำยจำกแหล่งทุน 

ในรายงานส าหรบัการเบิกจ่ายจากแหล่งทุน ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือใหร้ายงาน

ถูกตอ้งตามรูปแบบและแนวทางการใหบ้ริการหรืองานศึกษาวิจยัท่ีดูแล ตามค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย 

หรือการจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้งจริง รวมถึงการระบุแหล่งทุนในการเบิกจ่าย ขอ้สรุปท่ีพบ และผลการวินิจฉยั 

(ดูเพ่ิมเติมขอ้ 4.01 การรกัษาสิทธิส่วนบุคคล 4.04 การลดความเส่ียงการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล 

และ 4.05 การเปิดเผยความลบั) 

6.07 กำรส่งตอ่บริกำร และค่ำบริกำร 

เมื่อนักจิตวิทยาท าการช าระหรือไดร้ับค่าธรรมเนียม หรือส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากวิชาชีพอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากค่าจา้งงานใหก้ารรบัจ่ายเงินของแต่ละฝ่ายอยูบ่นพ้ืนฐานของบริการท่ีใหจ้ริง (ไม่ว่าจะเป็น

บริการทางคลินิก ใหก้ารปรึกษา หรือการบริหารจดัการ) และไม่รวมพ้ืนฐานการใหบ้ริการในการส่งต่อ 

(ดเูพ่ิมเติมขอ้ 3.09 การร่วมมือกบัวิชาชีพอ่ืน) 

 

7.กำรใหก้ำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

7.01 กำรออกแบบวำงแผนโครงกำรศึกษำอบรม 

นักจิตวิทยาท่ีรบัผิดชอบโครงการฝึกอบรม ควรด าเนินการออกแบบโครงการใหส้ามารถถ่ายทอดความรู ้

และประสบการณไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และใหไ้ดต้ามมาตรฐานการรบัรองวิชาชีพประกอบโรคศิลปะ หรือ

เป้าหมายอ่ืนของแต่ละโครงการ (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 5.03 ค าอธิบายถึงการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอน

แบบ non-degree) 

7.02 ค ำอธิบำยโครงกำรศึกษำอบรม 

นักจิตวิทยาท่ีรบัผิดชอบต่อโครงการศึกษาอบรม ควรด าเนินการอย่างเหมาะสมในการอธิบายเน้ือหา

โครงการ (รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการหรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารปรึกษา การท าจิตบ าบดั กลุ่ม

ทดลอง แผนการขอค าปรึกษา หรือบริการสาธารณะอ่ืน) เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 

ค่าใชจ้่าย และประโยชน์ท่ีจะไดร้บั ตลอดจนคุณสมบติัและขอ้ก าหนดในการจบหลกัสูตรของโครงการ 

โดยขอ้มลูเหล่าน้ีจะตอ้งจดัท าข้ึนและแจง้แก่ผูท่ี้สนใจโครงการทุกคน 

7.03 ควำมถูกตอ้งในกำรใหค้วำมรู ้

(a) นักจิตวิทยาด าเนินการควบคุมดูแลรายวิชาใหถู้กตอ้งครอบคลุมตามหวัขอ้โครงการอย่างเหมาะสม 

โดยการประเมินผลการด าเนินการและรูปแบบการเรียนรู ้ มาตรฐานน้ีไม่รวมถึงกรณีการปรบัเปล่ียน

เน้ือหาหรือขอ้ก าหนดเมื่อมีความจ าเป็น โดยนักศึกษาไดเ้ห็นดว้ยว่าการปรับเปล่ียนน้ีจะช่วยให้

หลกัสูตรมีความสมบรูณข์ึ้ น (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 5.01 หลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลเท็จ การโกหก หรือการ

บิดเบือนขอ้มลู) 

(b) เมื่อเก่ียวขอ้งในการใหค้วามรูห้รือการฝึกอบรม นักจิตวิทยาแสดงขอ้มลูความรูท้างจิตวิทยาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 2.03 การรกัษาความสามารถ) 
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7.04 กำรใหน้กัศึกษำเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั 

นักจิตวิทยาไมข่อใหนั้กศึกษาหรือผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปรึกษาดูแล เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัในชั้นเรียนหรือใน

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งทางวาจาและทางลายลกัษณอ์กัษร โดยเฉพาะในเร่ืองประสบการณห์รือปัญหา

ทางเพศ ประสบการณก์ารถูกทารุณกรรมหรือการถูกท้ิง ประวติัการบ าบดัรกัษาทางจิตใจ สมัพนัธภาพ

กบัครอบครวั เพ่ือน คู่รกัหรือคู่สมรส หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความส าคญั ยกเวน้ในกรณี 1) ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้

ในกระบวนการแรกรบั และในเอกสารของโครงการ หรือ 2) เป็นส่ิงจ าเป็นในการประเมินหรือใหก้าร

ช่วยเหลือป้องกนันักเรียนท่ีมีปัญหาดังกล่าว จากการฝึกปฏิบติัท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบทางจิตใจต่อ

นักศึกษาผูน้ั้นและต่อผูอ่ื้น 

7.05 กำรบ ำบดัรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มที่เป็นวิชำบงัคบั 

(a) เมื่อการบ าบัดรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป็นส่วนหน่ึงของวิชาบังคับในโครงการศึกษาอบรม 

นักจิตวิทยาท่ีรบัผิดชอบต่อโครงการ ใหโ้อกาสนักเรียนนักศึกษาไดเ้ลือกการบ าบดัรกัษาจากผูบ้ าบดัท่ี

ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการศึกษาอบรม (ดเูพ่ิมเติม ขอ้ 7.02 ค าอธิบายโครงการศึกษาอบรม) 

(b) อาจารยห์รือเจา้หน้าท่ีหลกัสูตรผูท่ี้รบัผิดชอบหรือมีแนวโน้มว่าจะรบัผิดชอบต่อการประเมินผล

การศึกษานักเรียนนักศึกษา ไม่เป็นผูใ้หก้ารบ าบดัรกัษาแก่นักเรียนผูน้ั้นเอง (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 3.05 

ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 

7.06 กำรประเมินนกัศึกษำหรือผูท้ี่อยูภ่ำยใตก้ำรดูแล (Supervisee) 

(a) ในสัมพันธภาพเชิงวิชาการหรือเชิงการใหค้ าปรึกษาดูแล (supervisory) นักจิตวิทยาสรา้ง

กระบวนการเฉพาะและก าหนดเวลาในการให ้ feedback แก่นักศึกษาหรือผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารดูแล โดย

ควรแจง้รายละเอียดของกระบวนการน้ีใหนั้กศึกษาทราบในช่วงแรกของการใหค้ าปรึกษา 

(b) นักจิตวิทยาประเมินผลนักศึกษาหรือผูอ้ยู่ภายใตก้ารดูแล บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ และ

ความสามารถตามขอ้ก าหนด ของโครงการท่ีไดต้ั้งไว ้

7.07 ควำมสมัพนัธท์ำงชูส้ำวกบันกัศึกษำหรือผูท้ี่อยูภ่ำยใตก้ำรดูแล 

นักจิตวิทยาไม่ยุ่งเก่ียวในสมัพนัธภาพเชิงชูส้าวกบันักศึกษาหรือผูอ้ยู่ภายใตก้ารดูแล  ผูอ้ยู่ในคณะหรือ

หน่วยงานการศึกษาอบรมเดียวกนั หรือกบัผูท่ี้นักจิตวิทยามีอิทธิพลหรือมีแนวโนม้วา่จะมีอิทธิพลในการ

ประเมินผูน้ั้น (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 

 

8.งำนวิจยัและกำรตพีิมพเ์ผยแพร่ 

8.01 กำรไดร้บัอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

เมื่อต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหนั้กจิตวิทยาแจง้ขอ้มูลท่ีถูกต้องเก่ียวขอ้งกับ

โครงการวิจยั และจะท าการวิจยัก็ต่อเมื่อไดร้บัการอนุญาต และใหนั้กจิตวิทยาควบคุมดูแลงานวิจยัให้

เป็นไปตามโครงการท่ีไดร้บัอนุญาต 

8.02 กำรแจง้ขอ้มูลกำรวิจยัและกำรยนิยอมเขำ้ร่วมวิจยั (Informed Consent for Research) 

(a) เมื่อท าการแจง้ขอ้มูลการวิจัยและมีการยินยอมเขา้ร่วมวิจยัตามมาตรฐานขอ้  3.10 แลว้ ให้

นักจิตวิทยาแจง้แก่ผูร้่วมวิจยัเก่ียวกบั 1) วตัถุประสงคข์องการวิจยั ระยะเวลาท่ีใช ้และกระบวนการ 2) 

สิทธิของผูร้่วมวิจยัในการปฏิเสธหรือถอนตวัจากการวิจยัหลงัจากท่ีไดร้่วมวิจยัไปแลว้ 3) ผลกระทบท่ีอาจ
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เกิดข้ึนไดจ้ากการถอนตวั 4) ปัจจยัท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการวิจยัท่ีอาจมีผลต่อความตอ้งการร่วมวิจยั อาทิ 

ความเส่ียงต่างๆ ความไม่สะดวกสบายทั้งกายและใจ และผลกระทบทางอารมณ ์ 5) ประโยชน์จากการ

วิจยั 6) ขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล 7) ส่ิงตอบแทนส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม 8) บุคคลส าหรบัติดต่อเม่ือมี

ค าถามเก่ียวกับงานวิจัยหรือสิทธิของผูเ้ขา้ร่วม ใหนั้กจิตวิทยาเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสอบถามและให้

ค าตอบหรือค าอธิบายท่ีเหมาะสม (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 8.03 การยินยอมใหบ้นัทึกภาพหรือเสียงขณะท าการ

วิจยั 8.05 การท าวิจยัท่ีปราศจาก informed consent และ 8.07 การบิดเบือนขอ้มลูในการวิจยั) 

(b) ใหนั้กจิตวิทยาท่ีควบคุมดูแลงานวิจยัเชิงบ าบดัรกัษาและการทดลองรกัษา อธิบายแก่ผูร้่วมวิจยัใน

ช่วงแรกของการวิจยัถึง 1) ลกัษณะของการบ าบดัรกัษาดงักล่าว 2) บริการท่ีจะมีใหแ้ละไม่มีใหส้ าหรบั

กลุ่มควบคุม หากเหมาะสม 3) ความหมายของแผนการบ าบดัรกัษาและกลุ่มควบคุม 4) การ

บ าบดัรกัษาทางเลือกอ่ืน หากผูร้่วมวิจยัไม่ตอ้งการร่วมวิจยั หรือตอ้งการถอนตวัจากการวิจยักรณีร่วม

ท าวิจยัไปแลว้ และ 5) ส่ิงชดเชยหรือค่าตอบแทน ในการเขา้ร่วมวิจยั (หากเหมาะสม) ไม่ว่าผูเ้ขา้ร่วม

หรือผูส้นับสนุนทางการเงินจะช าระคืนหรือไม่ (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 8.02a การแจง้ขอ้มลูการวิจยัและการ

ยินยอมเขา้ร่วมวิจยั) 

8.03 กำรยนิยอมใหบ้นัทึกภำพหรือเสียงขณะท ำกำรวิจยั 

นักจิตวิทยาไดร้บัใบเซ็นยินยอม จากผูเ้ขา้ร่วมวิจยั ก่อนท าการบนัทึกเสียงหรือภาพ เพ่ือบนัทึกขอ้มลู 

นอกเสียแต่ว่า 1) งานวิจยัเป็นการบนัทึกขอ้มลูตามธรรมชาติในสถานท่ีสาธารณะ และการบนัทึกน้ีจะ

ไม่ถูกน าไปใชใ้นการระบุตวับุคคลหรือก่อใหเ้กิดอนัตราย 2) งานวิจยัมีการบิดเบือนขอ้มูล และใบ

ยินยอมใหบ้นัทึกขอ้มลูไดร้บัในช่วงสมัภาษณ์ (ดเูพ่ิมเติม ขอ้ 8.07 การบิดเบือนขอ้มลู ในการวิจยั) 

8.04 ผูร้่วมวิจยัที่เป็นผูป่้วย นกัเรียนนกัศึกษำ หรือผูด้อ้ยโอกำส 

(a) เมื่อนักจิตวิทยาควบคุมดูแลงานวิจยัท่ีมีผูร้่วมวิจยัเป็นผูป่้วย นักเรียน หรือผูด้อ้ยโอกาส ให้

นักจิตวิทยาด าเนินการเพ่ือปกป้องผูร้่วมวิจยัจากผลกระทบขา้งเคียงท่ีอาจเกิดขึ้ นอนัเกิดจากการปฏิเสธ

หรือการถอนตวัจากงานวิจยั 

(b) เมื่อการเขา้ร่วมวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาคบงัคบั หรือเป็นโอกาสในการไดค้ะแนนพิเศษ 

ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัควรไดร้บัทางเลือกส าหรบักิจกรรมท่ีเป็นธรรม 

8.05 กำรท ำวิจยัที่ปรำศจำก informed consent 

นักจิตวิทยาอาจละเวน้การมีการเซ็นยินยอมเขา้ร่วมวิจยั เฉพาะในกรณี (1) เมื่องานวิจยัน้ันไดร้บัการ

พิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่จะไมส่่งผลเสียดา้นอารมณจิ์ตใจหรือเป็นอนัตราย และเป็น a) การศึกษา

ถึงการปฏิบติังานในการเรียนรูต้ามปกติ b) แบบสอบถามท่ีไม่ระบุช่ือผูต้อบหรือการสงัเกตทัว่ไปตาม

ธรรมชาติ หรือเป็นงานวิจยัทางเอกสารท่ีการเปิดเผยค าตอบไม่ท าใหผู้ต้อบหรือผูร้่วมวิจยัตกอยู่ใน

อนัตรายหรือสภาวะเสียหายทางดา้นการเมืองวฒันธรรม ดา้นการเงิน ดา้นสถานะการท างาน หรือ 

ช่ือเสียง โดยมีการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลหรือการเก็บรกัษาความลบั และ c) การศึกษาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท างาน หรือประสิทธิภาพในการท างาน ท่ีด าเนินการวิจยัในองคก์รโดยท่ีไม่มีผลกระทบ

ต่อสภาวะการจา้งงานของผูร้่วมวิจยั และมีการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลหรือการเก็บรกัษาความลบั (2) 

หรือในกรณีอ่ืนท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายของรฐั หรือกฎระเบียบขององคก์ร 
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8.06 กำรใหส้ิ่งจูงใจในกำรเขำ้ร่วมวิจยั 

(a) นักจิตวิทยาพยายามหลีกเล่ียงการใหส่ิ้งจูงใจทางการเงินหรือจูงใจอ่ืนในการเขา้ร่วมวิจัย  เมื่อ

ส่ิงจงูใจน้ันมีแนวโนม้ท่ีจะบงัคบัใหร้่วมวิจยัอยา่งไมเ่ต็มใจ 

(b) เมื่อเสนอบริการทางวิชาชีพใหเ้ป็นส่ิงตอบแทนหรือจูงใจในการเขา้ร่วมวิจยั  ใหนั้กจิตวิทยาสรา้ง

ความเขา้ใจใหช้ดัเจนถึงรูปแบบลกัษณะของบริการดังกล่าว ตลอดจนความเส่ียงต่างๆ บทบาทหน้าท่ี 

และขอ้จ ากดัต่างๆ (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 6.05 การต่อรองราคากบัผูร้บับริการหรือผูป่้วย) 

8.07 กำรบิดเบือนขอ้มูลในกำรวิจยั 

(a) นักจิตวิทยาไม่ควบคุมดูแลงานวิจยัท่ีมีการบิดเบือนขอ้มูล ยกเวน้ในกรณีท่ีก าหนดไวว้่าการใช้

เทคนิคบิดเบือนน้ันควบคุมโดยหลกัทางวิทยาศาสตร์ ทางการศึกษา หรือแบบประยุกตอ่ื์น ๆ และไม่มี

ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมและไมม่ีการบิดเบือน 

(b) นักจิตวิทยาไม่บิดเบือนขอ้มลูเก่ียวกบังานวิจยัแก่ผูท่ี้จะเขา้ร่วมวิจยั อนัมีแนวโน้มใหเ้กิดอนัตราย

หรือความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

(c) ใหนั้กจิตวิทยาอธิบายการบิดเบือนใดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบและการด าเนินการทดลองวิจยั

ต่อผูร้่วมวิจยัล่วงหนา้ใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ท่ีเหมาะสมคือในการสรุปขอ้มลูก่อนการเขา้ร่วม 

แต่ตอ้งไม่หลังจากการสรุปขอ้มูลท่ีได้ โดยใหสิ้ทธิผูเ้ขา้ร่วมสามารถถอดถอนขอ้มูลของตนไดห้าก

ตอ้งการ (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 8.08 การสมัภาษณซ์กัถาม) 

8.08 กำรสมัภำษณซ์กัถำม 

(a) นักจิตวิทยาใหโ้อกาสผูเ้ขา้ร่วมวิจยัในการรบัรูข้อ้มลูท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัรูปแบบงานวิจยั  ผลลพัธ ์

และขอ้สรุปของงานวิจยั และใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการจดัการเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผิดหรือคลาดเคล่ือน

ของผูร้่วมวิจยัท่ีนักจิตวิทยาใหค้วามส าคญั 

(b) หากคุณค่าความเป็นมนุษย ์หรือคุณสมบติัทางวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุใหต้อ้งปิดบงัหรือยบัยั้งขอ้มลู

เหล่าน้ี ใหนั้กจิตวิทยา ใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงของอนัตรายดงักล่าว 

(c) เมื่อนักจิตวิทยาตระหนักไดว้่าเคร่ืองมือวิจัยท าใหเ้กิดอันตรายแก่ผูร้่วมวิจัย ใหนั้กจิตวิทยา

ด าเนินการลดอนัตรายน้ันอยา่งเหมาะสม 

8.09 กำรดูแลและกำรน ำสตัวห์รือมนุษยม์ำใชใ้นงำนวิจยั 

(a) นักจิตวิทยา ไดร้บัมา ใหก้ารดูแล น าไปใช ้และ ท้ิงสตัว ์ตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด และตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

(b) ใหนั้กจิตวิทยาท่ีเคยฝึกอบรมการท าวิจยัและมีประสบการณ์ดูแลสตัวท์ดลอง เป็นผูดู้แลแนะน า

ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัว ์ และรบัผิดชอบใหส้ตัวน้ั์นไดร้บัการปฏิบติัท่ีเหมาะสม สะดวกสบาย ดูแล

สุขภาพ และดแูลรกัษาเยี่ยงมนุษย ์

(c) นักจิตวิทยาตอ้งมัน่ใจวา่ทุกคนท่ีอยูภ่ายใตก้ารดแูลของตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าสตัวม์าใช ้ไดร้บัการ

อธิบายถึงกระบวนการศึกษาวิจยั การดูแลรกัษา และการจบัตอ้งสตัวท์ดลอง อย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน 

(d) นักจิตวิทยาพยายามหาทางลดความไม่สบาย การติดเช้ือ โรคภยั หรือการเจ็บปวดของสตัวท่ี์น ามา

ศึกษาวิจยั 
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(e) นักจิตวิทยาท าใหส้ตัวไ์ดร้บัความเจ็บปวด ความเครียด หรือ ถอดถอนส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต 

เฉพาะเมื่อกระบวนการอ่ืนไม่เอ้ืออ านวย และเป้าหมายของกระบวนการน้ันควรเหมาะสมตามหลัก

วิทยาศาสตรแ์ละเชิงคุณค่า 

(f) นักจิตวิทยากระท าการผ่าตัดภายใตก้ารวางยาสลบท่ีเหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจะลด

อตัราการติดเช้ือและลดอาการปวดระหวา่งและหลงัผ่าตดั 

(g) เมื่อถึงเวลาท่ีสตัวท์ดลองจะตอ้งเสียชีวิต ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการในทนัทีในการลดความเจ็บปวด 

ดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม 

8.10 กำรรำยงำนผลกำรวิจยั 

(a) นักจิตวิทยาไมส่รา้งขอ้มลูเท็จ (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 5.01a หลีกเล่ียงการใหข้อ้มลูเท็จ การโกหก หรือการ

บิดเบือนขอ้มลู) 

(b) หากนักจิตวิทยาพบว่ามีขอ้ผิดพลาดในขอ้มลูท่ีไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ไปแลว้ ใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการ

อย่างเหมาะสมในการท าใหถู้กตอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการแกไ้ข การถอนขอ้มลูท่ีไดพิ้มพผิ์ดไป หรือวิธีอ่ืนท่ี

เหมาะสม 

8.11 กำรน ำผลงำนหรือส่วนหน่ึงของผลงำนของผูอ้ื่นมำเป็นของตนเอง โดยไม่ไดร้บัอนุญำต  

นักจิตวิทยาไม่แสดงส่วนหน่ึงส่วนใดของผลงานของผูอ่ื้นหรือขอ้มลูของผูอ่ื้นว่าเป็นของตน  แมว้่าผลงาน

น้ันหรือแหล่งขอ้มลูน้ันไดร้บัการอา้งอิงถึงเป็นช่วงๆ 

8.12 Publication Credit (สิทธิในควำมดีควำมชอบตลอดจนสิทธิในกำรเป็นเจำ้ของผลงำนที่ไดร้บั

กำรเผยแพร)่ 

(a) นักจิตวิทยาไดร้บั credit ในสิทธิของผูเ้ขียน และรบัผิดชอบต่องานเขียน เฉพาะในผลงานท่ีไดท้ าจริง 

หรือท่ีไดม้ีบทบาทจริง (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 8.12b Publication Credit) 

(b) สิทธิของผูเ้ขียนและ publication credit อ่ืน สามารถแสดงถึงบทบาทเชิงวิชาชีพของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง แมจ้ะมีต าแหน่งทางองคก์ร เช่นประธานโครงการ ก็ไม่อาจใชสิ้ทธิผูเ้ขียน 

ส าหรบับทบาทรองในการศึกษาวิจยัหรือในการเขียนผลงานควรไดร้บัการกล่าวถึงอย่างเหมาะสม  เช่น 

ใน footnote หรือบทกล่าวน า 

(c) กรณีท่ีนักศึกษามีช่ือร่วมเป็นผูเ้ขียนบทความท่ีมีผูเ้ขียนหลายคน ในงานวิทยานิพนธป์ริญญาเอก 

ใหท่ี้ปรึกษาวิทยานิพนธใ์นภาควิชาหารือและหาขอ้สรุปถึง publication credit ของนักศึกษา ใหเ้ร็วท่ีสุด

เท่าท่ีท าได ้ ภายใตก้ระบวนการวิจยัอย่างเหมาะสม ยกเวน้ภายใตส้ถานการณ์เฉพาะบางอย่าง (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 8.12b Publication Credit) 

8.13 กำรท ำซ ้ำของขอ้มูลหรือสิ่งตีพิมพ ์

นักจิตวิทยาตอ้งไม่จัดพิมพห์รือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเคยไดร้บัการเผยแพร่แลว้ในอดีต  แต่ไม่รวมถึงการ

จดัพิมพซ์ ้าภายหลงัจากท่ีมีการแจง้ขอ้มลูและประสานงานอยา่งเหมาะสมแลว้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

8.14 กำรแบ่งขอ้มูลงำนวิจยัเพื่อกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

(a) ภายหลงัท่ีผลงานวิจยัถูกเผยแพร่หรือตีพิมพ ์ นักจิตวิทยาไม่หวงขอ้มลูจากการวิจยั แก่วิชาชีพอ่ืนท่ีมี

คุณสมบติั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งการจะตรวจสอบการอา้งสรุป ดว้ยการวิเคราะหซ์ ้า และเป็นผูท่ี้จะน าขอ้มลูมาใช้

เพ่ือประโยชน์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน โดยมีการตระหนักถึงการรกัษาสิทธิและความลบัของผูร้่วม
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วิจัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานน้ีไม่สามารถหา้มนักจิตวิทยาในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการใหข้อ้มูล

ดงักล่าว 

(b) นักจิตวิทยาผูข้อขอ้มูลจากนักจิตวิทยาอ่ืนเพ่ือตรวจสอบการอา้งสรุป โดยการวิเคราะหซ์ ้า ใหใ้ช้

ขอ้มูลท่ีไดร้บัมาเฉพาะในวตัถุประสงคน้ั์นๆ และในการขอขอ้มูลงานวิจยั นักจิตวิทยาตอ้งมีเอกสาร

ขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณะอกัษรส าหรบัการใชข้อ้มลูน้ัน 

8.15 ผูต้รวจทำนและผูวิ้จำรณง์ำนวิจยั 

นักจิตวิทยาผูต้รวจทานหรือวิจารณเ์อกสารส าหรบัเผยแพร่ ตีพิมพ ์ยอมรบั หรือตรวจทานตน้ฉบบัวิจยั 

ตอ้งใหค้วามเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและความลบัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสิทธิความเป็นเจา้ของของ

ขอ้มลูเน้ือหาดงักล่าวและของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

9.กำรทดสอบทำงจติวิทยำ 

9.01 หลกัพ้ืนฐำนกำรทดสอบ 

(a) นักจิตวิทยาใชค้วามคิดในการแสดงความคิดเห็น รายงานผล และใหก้ารวินิจฉยัหรืออธิบายผลจาก

การประเมิน โดยมีพ้ืนฐานขอ้มลูและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนความคิดน้ัน (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 2.04 

การยึดเหตุผลเชิงวิทยาศาสตรแ์ละหลกัการทางวิชาชีพ) 

(b) นอกเหนือจากท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 9.01 c นักจิตวิทยาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะทาง

จิตใจของบุคคลไดก็้ต่อเมื่อไดท้ า การประเมินทดสอบบุคคลน้ันแลว้อย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนความ

คิดเห็นหรือขอ้สรุปน้ันอย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีการทดสอบไม่สามารถท าได ้ ใหนั้กจิตวิทยาบนัทึกเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรถึงความพยายามทดสอบท่ีไดท้ าไป และผลท่ีไดจ้ากความพยายามดงักล่าว โดยแจก

แจงตัวแปรท่ีน่าจะท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัตลอดจนความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของผลท่ีไดห้รือขอ้สรุปน้ันๆ  

(validity & reliability) (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 2.01 ขอบเขตความสามารถ 9.06 การแปลผลท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบ) 

(c) เมื่อนักจิตวิทยาควบคุมดูแลการทวนสอบขอ้มูลหรือใหก้ารปรึกษา การควบคุมดูแล และพบว่าการ

ทดสอบผูร้บับริการน้ันไมเ่หมาะสมหรือไมจ่ าเป็นในการสรุปผลหรือใหค้วามเห็น ใหนั้กจิตวิทยาอธิบาย

เหตุดงักล่าว และแหล่งของขอ้มลูท่ีน ามาแสดงความเห็นหรือแนะน า 

9.02 กำรทดสอบและกำรใชแ้บบทดสอบ 

(a) นักจิตวิทยา ตอ้งควบคุมดูแล พฒันา คิดคะแนน แปลผล หรือน าเคร่ืองมือทดสอบ การสมัภาษณ ์

แบบทดสอบ หรือเคร่ืองมือใดๆ มาประยุกตใ์ช ้ ในแนวทางและเป้าหมายท่ีเหมาะสมตามวตัถุประสงค์

การน าไปใชข้องเคร่ืองมือทดสอบ 

(b) นักจิตวิทยาใชเ้คร่ืองมือทดสอบท่ีมีการหาความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ (validity & reliability) ของ

แบบทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรท่ีตอ้งการทดสอบ  หากความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของ

แบบทดสอบ ยงัไม่ไดร้ับการวิจยัคน้ควา้ใหนั้กจิตวิทยาอธิบายถึงขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของผลการทดสอบ

ตลอดจนขอ้จ ากดัของการแปลผลและผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ 

(c) นักจิตวิทยาใชก้ระบวนการทดสอบท่ีเหมาะสมกบัภาษาและความสามารถของผูท่ี้ถูกทดสอบ ยกเวน้

การใชภ้าษาอ่ืนเป็นส่ิงส าคญัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารทดสอบ 
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9.03 กำรแจง้ขอ้มูลกำรทดสอบและกำรยนิยอมรบักำรทดสอบ (Informed Consent in Assessment) 

(a) นักจิตวิทยามีการแจง้ขอ้มลูการทดสอบเพ่ือการยินยอมรบัการทดสอบ การตรวจประเมิน หรือการ

วินิจฉยั ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3.10 ยกเวน้ในกรณี 1) การทดสอบถูกก าหนดโดยศาลสัง่หรือกฎหมาย 

2) informed consent น้ันถูกแสดงเป็นนัย เน่ืองจากการทดสอบน้ันเป็นส่วนหน่ึงของธรรมเนียมปฏิบติั

ตามปกติของสถานการศึกษา สถาบัน หรือองคก์ร เช่นบุคคลยินยอมรบัการทดสอบเพราะเป็น

กระบวนการของการสมคัรงาน หรือ 3) เมื่อวตัถุประสงคข์องการทดสอบคือการประเมินความสามารถ

ในการตัดสินใจ ใน informed consent ควรจะมีการอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการทดสอบ 

ค่าธรรมเนียม การเก่ียวขอ้งของบุคคลท่ีสาม ตลอดจนขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล และโอกาสท่ีผูถู้ก

ทดสอบจะสามารถสอบถามหรือไดร้บัผลการทดสอบ 

(b) นักจิตวิทยาแจง้ใหบุ้คคลน้ันทราบเก่ียวกบัขอ้มูลการทดสอบและการยินยอมโดยเปิดโอกาสให้

สอบถามได ้ส าหรบัผูท่ี้ถูกก าหนดโดยหมายศาลหรือกฎหมายใหท้ าการทดสอบ ใหนั้กจิตวิทยาแจง้ถึง

วตัถุประสงคข์องบริการทดสอบ ดว้ยภาษาท่ีผูถู้กทดสอบจะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งดี 

(c) นักจิตวิทยาท่ีมีผูช้่วยแปลทางภาษา ควรไดร้บัอนุญาตจากผูถู้กทดสอบในการมีผูช้่วยแปล และให้

ค านึงถึงการรักษาขอ้มูลสิทธิส่วนบุคคลจากผลการทดสอบและแบบทดสอบเป็นส าคัญ  รวมถึง

ค าแนะน า รายงานผล การวินิจฉยั การอธิบายแปลผล และการทดสอบทางนิติจิตวิทยา ตลอดจนถึง

การปรึกษาหารือในขอบเขตท่ีรกัษาความลบัหรือสิทธิส่วนบุคคลไว ้(ดูเพ่ิมเติมขอ้ 2.05 การมอบหมาย

งานใหผู้อ่ื้น 4.01 การรกัษาสิทธิส่วนบุคคล 9.01 หลกัพ้ืนฐานการทดสอบ 9.06 การแปลผลท่ีไดจ้าก

การทดสอบ 9.07 การทดสอบโดยผูท่ี้ขาดคุณสมบติั)  

9.04 กำรเปิดเผยขอ้มูลจำกกำรทดสอบ 

(a) ค าว่า “ขอ้มลูจากการทดสอบ” หรือ “test data” หมายถึง คะแนนดิบและ scaled scores ท่ีผูถู้ก

ทดสอบตอบค าถามหรือแสดงออกต่อส่ิงกระตุน้จากแบบทดสอบ และส่ิงท่ีนักจิตวิทยาบนัทึกระหว่างการ

ประเมินทดสอบ อนัไดแ้ก่ ท่าทางค าพดู และพฤติกรรมของผูถู้กทดสอบ นอกจากน้ี ค าตอบจากส่วน

ต่าง ๆ ของการทดสอบก็จดัว่าเป็น “ขอ้มลูจากการทดสอบ” เช่นกนั ในการเปิดเผยขอ้มลูจากการ

ทดสอบ นักจิตวิทยาเปิดเผยขอ้มลูไดเ้ฉพาะท่ีระบุในวตัถุประสงคก์ารเปิดเผย อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยา

อาจไมเ่ปิดเผยขอ้มลูการทดสอบเพ่ือตอ้งการปกป้องผูถู้กทดสอบหรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งจากอนัตรายท่ีอาจ

เกิดขึ้ นไดจ้ากการน าผลการทดสอบและแบบทดสอบไปใชอ้ย่างผิดๆ และขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโดย

ใหร้ะลึกไวว้่าการเปิดเผยขอ้มลู ความลบั หรือสิทธิส่วนบุคคลน้ัน ถูกควบคุมโดยกฎหมาย (ดูเพ่ิมเติม

ขอ้ 9.11 การเก็บรกัษาแบบทดสอบ) 

(b) กรณีท่ีไม่มีการอนุญาตจากผูถู้กทดสอบ นักจิตวิทยาสามารถเปิดเผยขอ้มูลจากการทดสอบ ได้

เฉพาะกรณีท่ีมีหมายศาล หรือมีกฎหมายบงัคบั 

9.05 กำรสรำ้งแบบทดสอบ 

นักจิตวิทยาท่ีไดท้ าการสรา้งหรือพฒันาแบบทดสอบ ควรใชก้ระบวนการ psychometric ท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนควรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและความรูด้า้นวิทยาศาสตรก์ารวิจยัท่ีทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ใน

การออกแบบสรา้งแบบทดสอบ การสรา้งความเป็นมาตรฐานของแบบทดสอบ (standardization) การ

สรา้งความถูกตอ้งแม่นย า (validity) การควบคุมหรือการป้องกนัอคติ (bias) และขอ้แนะน าในการน า

แบบทดสอบไปใช ้
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9.06 กำรแปลผลที่ไดจ้ำกกำรทดสอบ 

ในการแปลผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ อนัรวมถึง การแปลโดยใชอุ้ปกรณอิ์เล็กทรอนิกสช์่วย นักจิตวิทยาควร

ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายการทดสอบเช่นเดียวกบัความสามารถในการทดสอบ และลกัษณะอ่ืนของผู ้

ถูกทดสอบ เช่นความแตกต่างของสถานการณห์รือสถานะผูถู้กทดสอบ ความแตกต่างในตวับุคคล ทาง

ภาษา และวฒันธรรม โดยส่ิงทั้งหลายน้ีลว้นมีผลต่อวิจารณญาณในการตดัสินใจของนักจิตวิทยา และมี

ผลต่อความถูกตอ้งแม่นย าของการแปลผลท่ีได้ โดยใหนั้กจิตวิทยาระบุถึงขอ้จ ากัดของการแปลผลใน

รายงานดว้ย (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 2.01b และc ขอบเขตความสามารถ และ 3.01 การเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็น

ธรรม) 

9.07 กำรทดสอบโดยผูท้ี่ขำดคุณสมบตัิ 

นักจิตวิทยาไม่สนับสนุนใหผู้ท่ี้ขาดคุณสมบติัใชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา ยกเวน้เมื่อเป็นการทดสอบ

ภายใตก้ารฝึกอบรมและมีการควบคุมดแูลท่ีเหมาะสม (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 2.05 การมอบหมายงานใหผู้อ่ื้น) 

9.08 แบบทดสอบเก่ำ และผลกำรทดสอบเก่ำ 

(a) นักจิตวิทยาไม่สรุปผลการใหบ้ริการหรือการทดสอบประเมินโดยบนพ้ืนฐานขอ้มลูเก่าหรือผลการ

ทดสอบท่ีเก่าเกินกวา่ท่ีจะมาใชส้ าหรบัวตัถุประสงคใ์นปัจจุบนั 

(b) นักจิตวิทยาไม่สรุปผลหรือใหก้ารแนะน าโดยอา้งอิงจากแบบทดสอบหรืออุปกรณท่ี์ลา้สมยั  และไม่

เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงคใ์นปัจจุบนั 

9.09 กำรบริกำรคิดคะแนนและแปลผล 

(a) นักจิตวิทยาท่ีใหบ้ริการทดสอบและแปลผลแก่ผู ้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน  ใหท้ าการอธิบาย

วตัถุประสงค ์ คะแนนมาตรฐาน ความถูกตอ้งแม่นย า ความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบ และสรุปผล

การทดสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนการน าคุณลกัษณะพิเศษอ่ืนท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชต้ามวตัถุประสงคไ์ด้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

(b) นักจิตวิทยาเลือกใชบ้ริการคิดคะแนนและแปลผล (รวมถึงการใชบ้ริการแปลผลอิเล็กทรอนิกส)์ บน

พ้ืนฐานของความถูกตอ้งแม่นย าในกระบวนการและอุปกรณ์ และมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมแลว้ (ดู

เพ่ิมเติมขอ้ 2.01b และ c ขอบเขตความสามารถ) 

(c) นักจิตวิทยารบัผิดชอบท่ีจะน าเคร่ืองมือทดสอบไปใชอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงในการแปลผลและการ

ใชอุ้ปกรณก์ารทดสอบ ไมว่า่นักจิตวิทยาผูน้ั้นจะเป็นผูคิ้ดคะแนนหรือแปลผลดว้ยเองหรือไมก็่ตาม 

9.10 กำรแจง้ผลกำรทดสอบ 

ไม่ว่าผูคิ้ดคะแนนและแปลผลจะโดยนักจิตวิทยาหรือผูช้่วยหรือโดยบริการภายนอก นักจิตวิทยาจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการแจง้ผลต่อผูร้บัการทดสอบหรือผูแ้ทนท่ีไดร้บัมอบหมาย ยกเวน้ในบางกรณีท่ีจะไม่มี

การแจง้ผลเช่นในการใหก้ารปรึกษาในองคก์ร การประเมินก่อนการจา้งงาน และการประเมินทางนิติจิต

เวช ซ่ึงขอ้จ ากดักรณีน้ีควรมีการอธิบายแก่ผูถู้กทดสอบล่วงหนา้ 

9.11 กำรเก็บรกัษำแบบทดสอบ 

ค าว่า “แบบทดสอบ” หรือ “test materials” หมายรวมถึง คู่มือ อุปกรณ ์ วสัดุ และขอ้ค าถามหรือ

อุปกรณท่ี์มาเป็นตวักระตุน้ในการทดสอบ แต่ไม่รวมถึง “ขอ้มลูจากการทดสอบ” หรือ “test data” 

ดังท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ 9.04 นักจิตวิทยาพยายามเก็บรกัษาความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของ
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แบบทดสอบ ตลอดจนเคร่ืองมือทดสอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใตข้อ้ก าหนดทางกฎหมายและบทบาทตาม

หนา้ท่ี ในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 

10.กำรบ ำบดัรกัษำ 

10.01 กำรแจง้ขอ้มูลกำรบ ำบดัรกัษำและกำรยินยอมรบักำรรกัษำ (Informed Consent to Therapy) 

(a) ในการแจง้ขอ้มลูการบ าบดัรกัษาและการยินยอมรบัการรกัษา ตามมาตรฐานขอ้ 3.10 ใหนั้กจิตวิทยา

แจง้แก่ผูร้บับริการใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดภ้ายใตค้วามสมัพนัธเ์ชิงวิชาชีพ เก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบ

การเขา้บ าบดัรักษา ค่าธรรมเนียม การเก่ียวขอ้งของบุคคลท่ีสาม และขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล 

ตลอดจนใหโ้อกาสผูร้บับริการไดส้อบถามและไดร้บัค าตอบท่ีเหมาะสม (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 4.02 การพดูคุยถึง

ขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล และ 6.04 ค่าบริการ และการจดัการทางการเงิน) 

(b) ในการแจง้ขอ้มูลและยินยอมรับการรักษา ดว้ยแนวบ าบัดแนวใหม่หรือยงัไม่เป็นท่ีรูจ้ัก ให้

นักจิตวิทยาแจง้แก่ผูร้บับริการเก่ียวกบัแนวการพฒันาเปล่ียนแปลงของการบ าบดั ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

ได ้โดยมีการบ าบดัรกัษาแนวอ่ืนมาใหเ้ป็นทางเลือก ตลอดจนอธิบายรูปแบบในการใหค้วามร่วมมือของ

ผูร้บับริการ (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 2.01e Boundaries of Competency และ 3.10 Informed Consent) 

(c) เมื่อผูบ้ าบดัอยู่ระหว่างการฝึกหดัและอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของผูค้วบคุมดูแล (supervisor) ให้

ผูบ้ าบดัแจง้แก่ผูร้บับริการวา่ผูบ้ าบดัอยูร่ะหวา่งการฝึกหดั และอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูค้วบคุมดูแลท่าน

ใด ใหก้ล่าวนามของท่านน้ัน 

10.02 กำรบ ำบดัรกัษำคู่สมรสหรือครอบครวั 

(a) เมื่อนักจิตวิทยายินยอมใหบ้ริการแก่กลุ่มบุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์นั เช่นคู่สมรส บุคคลส าคญัอ่ืน 

หรือผูป้กครองกับบุตรหลาน ใหนั้กจิตวิทยาสรา้งความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ีก่อนใหบ้ริการ  (1) 

ความสัมพันธ์ของผู ้รับบริการ (2) ความสัมพันธ์หรือบทบาทท่ีผู ้บ าบัดหรือนักจิตวิทยาจะมีต่อ

ผูร้บับริการแต่ละท่าน โดยการท าความเขา้ใจน้ีรวมไปถึงบทบาทของนักจิตวิทยา และการน าขอ้มลูท่ีได้

จากการบ าบดัไปใช ้(ดเูพ่ิมเติมขอ้ 4.02 การพดูคุยถึงขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล) 

(b) ในกรณีท่ีนักจิตวิทยาถูกใหป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั เช่น เป็นผูบ้ าบดัครอบครวั และยงั

ตอ้งเป็นพยานในกระบวนการหย่ารา้ง เป็นตน้ กรณีน้ีใหนั้กจิตวิทยาด าเนินการในการสรา้งความ

กระจ่างในบทบาท ปรับเปล่ียนและถอนตัวจากบทบาทอย่างเหมาะสม (ดูเพ่ิมเติมขอ้ 3.05c 

ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 

10.03 กำรบ ำบดัแบบกลุ่ม 

เมื่อนักจิตวิทยาตอ้งใหบ้ริการแก่กลุ่มบุคคลในรูปแบบของกลุ่มบ าบดั ใหนั้กจิตวิทยาอธิบายถึงบทบาท

และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มทุกคน ตลอดจนขอ้จ ากดัของสิทธิส่วนบุคคล ก่อน

ใหบ้ริการ 

10.04 กำรใหก้ำรบ ำบดัแก่ผูท้ี่รบักำรรกัษำจำกผูอ้ื่น 

ในการตัดสินใจท่ีจะใหบ้ริการแก่ผูท่ี้รบัการรกัษาจากผูบ้ าบดัท่านอ่ืนอยู่แลว้ ใหนั้กจิตวิทยาพิจารณา

อย่างรอบคอบถึงปัญหาจากการบ าบดัและสวสัดิภาพของผูร้บับริการ ใหนั้กจิตวิทยาปรึกษาเร่ืองน้ีกบั

ผูร้บับริการหรือผูดู้แลตามกฎหมายของผูร้บับริการ เพ่ือลดความสบัสนและปัญหาความขดัแยง้ท่ีอาจ
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เกิดข้ึน โดยปรึกษากบัผูบ้ าบดัอีกท่านเมื่อมีโอกาสสมควร และด าเนินการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั

ต่อปัญหาเชิงกระบวนการบ าบดั 

10.05 ควำมสมัพนัธเ์ชิงชูส้ำวกบัผูป่้วยหรือผูร้บับริกำรในปัจจุบนั 

นักจิตวิทยาไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวกบัผูร้บับริการในปัจจุบนั 

10.06 ควำมสมัพนัธเ์ชิงชูส้ำวกบัญำติหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย 

นักจิตวิทยาไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวกบับุคคลท่ีเป็นญาติสนิท ผูป้กครอง หรือบุคคลส าคญั 

ของผูร้บับริการในปัจจุบนั และตอ้งไมยุ่ติการบริการเพ่ือเอ้ือต่อประโยชน์ดงักล่าว 

10.07 กำรบ ำบดัผูท้ี่เคยมีควำมสมัพนัธเ์ชิงชูส้ำว 

นักจิตวิทยาจะไมท่ าการบ าบดัรกัษาผูท่ี้เคยมีความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวดว้ย 

10.08 ควำมสมัพนัธเ์ชิงชูส้ำวกบับุคคลที่เคยเป็นผูป่้วยหรือผูร้บับริกำร 

(a) นักจิตวิทยาไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวกบัผูร้บับริการในอดีต ท่ียุติการการบ าบดัรกัษา

อยา่งเด็ดขาดไปเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 2 ปี 

(b) นักจิตวิทยาจะไม่เก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์เชิงชูส้าวกับผู ้รับบริการในอดีต  ท่ียุติการการ

บ าบดัรกัษาอย่างเด็ดขาดไปภายหลงัระยะเวลา 2 ปี ยกเวน้ในเหตุผลท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนมาประกอบ 

นักจิตวิทยาผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธด์งักล่าวหลงัจาก 2 ปี นับจากวนัท่ียุติการบ าบัด โดยไม่มีการ

ติดต่อกบัผูร้ับบริการอย่างเด็ดขาดระหว่าง 2 ปีน้ัน ใหพิ้จารณาในปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) 

ระยะเวลาตั้งแต่การยุติการบ าบดัรกัษา (2) รปูแบบ ระยะเวลา และความเขม้ขน้ของการบ าบดัรกัษาใน

อดีต (3) ผลกระทบหรือผลลัพธ์จากการยุติการบ าบดัรกัษา (4) ประวติัส่วนตัวของผูร้บัการ

บ าบดัรกัษา (5) สภาวะทางจิตใจปัจจุบนัของผูร้บัการบ าบดัรกัษา (6) ผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกิดกบั

ผูร้บัการบ าบดั (7) ค าพดูหรือการกระท าใด ๆ ท่ีผูบ้ าบดักระท าหรือกล่าวไวร้ะหว่างการบ าบดัรกัษา 

อนัเป็นนัยเช้ือเชิญหรือแนะน าใหเ้กิดโอกาสของการมีความสมัพนัธเ์ชิงชูส้าวหรือเชิงการติดต่อท่ีลึกซ้ึง

กบัผูร้บัการบ าบดั หลงัการยุติการบ าบดั (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 3.05 ความสมัพนัธท์บัซอ้น) 

10.09 กำรท ำใหก้ำรบ ำบดัขำดตอน 

เมื่อมีสมัพนัธเ์ชิงสญัญาผูกมดัหรือการจา้งงาน นักจิตวิทยาพยายามหาทางแกไ้ขจดัการปัญหาอย่างเป็น

ระบบล่วงหนา้อยา่งเหมาะสม เพ่ือรบัผิดชอบในการดูแลผูร้บัการบ าบดั เมื่อหมดสญัญาดงักล่าว โดยให้

พิจารณาถึงสวสัดิภาพของผูร้บัการบ าบดัเป็นส าคญั (ดเูพ่ิมเติมขอ้ 3.12 การบริการขาดตอน) 

10.10 กำรยุติกำรบ ำบดัรกัษำ 

(a) ใหนั้กจิตวิทยายุติการบ าบดัรกัษาเม่ือมีเหตุผลอนัสมควรวา่ผูร้บับริการไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรบั

บริการอีกต่อไปหรือเมื่อผูร้บับริการจะไม่ไดป้ระโยชน์จากการบริการ หรือ การใหบ้ริการบ าบดัรกัษา

ต่อไปส่งผลรา้ยต่อผูร้บับริการ 

(b) นักจิตวิทยาอาจยุติการบ าบดัรกัษาเมื่อถูกท าใหต้กอยู่ในอนัตรายหรืออยู่ในภาวะเส่ียงต่ออนัตราย 

จากผูร้บัการบ าบดั หรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้บัการบ าบดั 

(c) เฉพาะกรณียกเวน้โดยการกระท าของผูร้บับริการหรือผูส้นับสนุนทางการเงินของผูร้บับริการ  ให้

นักจิตวิทยาเตรียมการยุติล่วงหน้าและแนะน าแหล่งใหบ้ริการอ่ืนตามความเหมาะสม ก่อนหน้าการยุติ

การบ าบดัจริง 
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กำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ข  

หลักจรรยาบรรณส าหรบันกัจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิ ฉบบัปี 2002 

ของสมาคมจิตวิทยาอเมรกินั ในปี 2010 

สภาบริหารและคณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาอเมริกนัไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข หลกัจรรยาบรรณ

ส าหรบันักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ ฉบับปี 2002 (Ethical Principles of 

Psychologists and Code of Conduct 2002) ระหว่างการประชุมในเดือนกุมภาพนัธ ์ปีค.ศ.2010 

เน้ือหาท่ีเพ่ิมเติมใหม่คือส่วนท่ีขีดเสน้ใต ้และส่วนท่ีถูกขีดฆ่าทับคือส่วนท่ีตัดออกไป ท่ีมาส าหรบัการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงน้ีอยู่ใน “รายงานกรรมการบริหารดา้นจรรยาบรรณ ปี ค.ศ.2009” ซ่ึงไดร้บัการ

ตีพิมพเ์พ่ือเผยแพร่ในวารสาร “American Psychologist” ฉบบัเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปี ค.ศ.2010 

(ปีท่ี 65 ฉบบัท่ี 5) 

เน้ือหาเดิมและการเปล่ียนแปลงมีดงัน้ี 

บทน ำและกำรน ำไปใช ้(Introduction and Application) 

ในกระบวนการตดัสินความประพฤติทางวิชาชีพ นักจิตวิทยาตอ้งพิจารณาหลกัจรรยาบรรณ 

ร่วมกบักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของกรรมการวิชาชีพ ในการน าหลกัจรรยาบรรณมาประยุกตใ์ช้

ในงาน นักจิตวิทยาอาจพิจารณาคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเชิงวิชาชีพและเชิงเป็นเหตุเป็นผลทาง

วิทยาศาสตร ์(professional and scientific process) และการน ามาใชอ้ย่างมีสติ ตลอดจนการปรึกษา

กับผูอ่ื้นในวิชาชีพจิตวิทยา หากหลักจรรยาบรรณก าหนดมาตรฐานไวสู้งกว่าขอ้ก าหนดกฎหมาย 

นักจิตวิทยาตอ้งรักษามาตรฐานตามหลักจรรยาบรรณ และหากความรบัผิดชอบทางจรรยาบรรณ

ขดัแยง้กับขอ้ก าหนดกฎหมาย ใหนั้กจิตวิทยาท าใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กันว่าตนจะยึดถือตามหลัก

จรรยาบรรณ และหาวิธีการท่ีจะยุติขอ้ขดัแยง้ตามความรบัผิดชอบ แต่หากขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวไม่สามารถ

แกไ้ขไดด้ว้ยวิธีการท่ีไดล้องแลว้ ใหนั้กจิตวิทยาอาจยึดตามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัอ่ืนๆ 

ในการรกัษาไวซ่ึ้งหลกัพื้ นฐานแห่งสิทธิมนุษยชน 

1.02 ควำมขดัแยง้ระหว่ำงจรรยำบรรณ และกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรืออ ำนำจกำรปกครองอื่นทำงกฎหมำย 

หากความรบัผิดชอบทางจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาขดัแยง้กบัขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

กฎการปกครองอ่ืน ใหนั้กจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปัญหาความขดัแยง้ใหช้ดัเจน 2) แจง้ใหคู้่กรณี

ทราบถึงความรบัผิดชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 2) 3) ด าเนินการ

จัดการแกไ้ขขอ้ขัดแยง้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับหลักทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการ

ประพฤติปฏิบติั (General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code)  หากด าเนินการ

จดัการแลว้แต่ไม่สามารถแกไ้ขได  ้ นักจิตวิทยาอาจยึดตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือกฎการปกครอง

น้ันๆ ไม่ว่าจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขใดๆก็ตาม หลกัจรรยาบรรณน้ีควรถูกน าไปใชเ้พ่ือสรา้งความเป็นธรรม

และป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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1.03 ควำมขดัแยง้ระหว่ำงหลกัจรรยำบรรณ และควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน 

หากหน่วยงานท่ีนักจิตวิทยาเก่ียวขอ้งดว้ยมีความตอ้งการท่ีขดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณ  ให้

นักจิตวิทยา 1) ศึกษาพิจารณาปัญหาความขดัแยง้ใหช้ดัเจน 2) แจง้ใหห้น่วยงานทราบถึงความ

รบัผิดชอบในการรกัษาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และ 3) จดัการความขดัแยง้ ในแนวทางท่ี

สามารถเขา้กบัหลกัจรรยาบรรณได ้ตามขอบเขตท่ีเหมาะสมและเป็นไปได  ้  ด าเนินการจดัการแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับหลักทัว่ไปและมาตรฐานจรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัติ 

(General Principles and Ethical Standard of the Ethics Code) และไม่ว่าจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขใดๆก็

ตาม หลกัจรรยาบรรณน้ีควรถูกน าไปใชเ้พ่ือสรา้งความเป็นธรรมและป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

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

 

การเปล่ียนแปลงแกไ้ข ในฉบบัปี 2016 

3.04 กำรหลีกเล่ียงอนัตรำย 

a) นักจิตวิทยาตอ้งรับผิดชอบ ท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าอนัก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลเสียต่อคนไข  ้

ผูร้บับริการ นักเรียนนักศึกษา ผูร้บัการแนะน าปรึกษา (advisees) ผูร้่วมงานวิจยั ผูร้่วมงานในองคก์ร 

และผูอ่ื้นท่ีนักจิตวิทยาท างานดว้ย ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ นักจิตวิทยามีหน้าท่ีลดความรุนแรงของ

อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

(b) นักจิตวิทยาไมเ่ขา้ร่วม อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการทารุณกรรมอนั

หมายรวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีท าใหเ้กิดความเจ็บปวดหรือทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็น

ความตั้งใจใหเ้กิดกบับุคคล หรือในพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีรุนแรงป่าเถ่ือน ไรม้นุษยธรรม ท่ีท าใหล้ะเมิดขอ้ 

3.04(a) 

 

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