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ค าแนะน าและหลกัการน าไปใช ้
 หลกัจรรยาบรรณส าหรับนกัจิตวทิยาและหลกัการปฏิบติัของสมาคมจิตวทิยาแห่งอเมริกา (ต่อไปจะ
เรียกวา่หลกัจรรยาบรรณ) ประกอบดว้ยค าแนะน า บทน า หลกัการทัว่ไปหา้ขอ้ (ก ถึง จ) และมาตรฐาน
จรรยาบรรณ ค าแนะน าอภิปรายถึง เจตนา โครงสร้างของหลกัจรรยาบรรณ การพิจารณาถึงกระบวนการทาง
จรรยาบรรณ และขอบเขตของการประยกุตใ์ชห้ลกัจรรยาบรรณ โดยบทน าและหลกัการทัว่ไปเป็นจุดมุ่งหมายใน
อุดมคติท่ีแนะน านกัจิตวทิยาให้มีวชิาการทางจิตวทิยาในอุดมคติ ถึงแมว้า่บทน าและหลกัการทัว่ไปไม่ใช่กฎท่ีใช้
บงัคบัได ้แต่ส่ิงเหล่าน้ีควรถูกพิจารณาจากนกัจิตวทิยาเพ่ือไปสู่วถีิทางจรรยาบรรณ มาตรฐานจรรยาบรรณถูก
สร้างออกมาเพื่อเป็นกฎท่ีบงัคบัหลกัการปฏิบติัของนกัจิตวทิยา มาตรฐานจรรยาบรรณส่วนใหญ่เขียนอยา่งกวา้งๆ 
เพื่อท่ีจะสามารถท าใหน้กัจิตวทิยาไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายบทบาท ถึงแมว้า่การประยกุตม์าตรฐานจรรยาบรรณ
น้ี อาจจะเก่ียวขอ้งกบับริบทท่ีหลากหลาย หลกัปฏิบติับางส่ิงท่ีไม่ไดร้ะบุอยา่งช้ีเฉพาะลงไปในมาตรฐาน
จรรยาบรรณนั้นไม่จ าเป็นตอ้งตดัสินวา่ส่ิงเหล่าน้ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ 
 หลกัจรรยาบรรณน้ีน าไปใชเ้ฉพาะกิจกรรมของนกัจิตวทิยาท่ีอยูใ่นบทบาททางวทิยาศาสตร์ การศึกษา 
และวชิาชีพในสาขาจิตวทิยา ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่จ ากดัอยูใ่นคลินิก การปรึกษา และการปฏิบติัทางจิตวทิยาใน
โรงเรียน; การวจิยั; การสอน; การดูแลผูฝึ้กหดั; การใหบ้ริการสงัคม; การพฒันานโยบาย; การแทรกแซงทาง
สงัคม; การพฒันาเคร่ืองมือประเมินต่างๆ; การประเมินพฤติกรรม; การปรึกษาในการศึกษา; การใหค้  าปรึกษาใน
องคก์ร; กิจกรรมเก่ียวกบักฎหมาย; การพฒันาและประเมินโปรแกรม; และการบริหารจดัการ หลกัจรรยาบรรณ
นั้นถูกประยกุตไ์ปสู่กิจกรรมในหลากหลายบริบท เช่นในรายบุคคล ทางไปรษณีย ์โทรศพัท ์อินเทอร์เนต และการ
ส่งผา่นทางส่ือทางไฟฟ้าอ่ืนๆ กิจกรรมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณน้ีอาจจะถูกแยกแยะจากหลกัการปฏิบติั
ของนกัจิตวทิยาท่ีไดร้ะบุไว ้
 การเป็นสมาชิกใน APA เป็นขอ้ผกูมดัใหส้มาชิกและนกัเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกปฏิบติัตามมาตรฐานหลกั
จรรยาบรรณของ APA และกฎรวมทั้งกระบวนการต่างๆ จะถูกใชเ้พ่ือบงัคบัพวกเขาดว้ย การขาดการตระหนกัใน
จรรยาบรรณและการเขา้ใจผิดในมาตรฐานจรรยาบรรณไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการประพฤติผดิจากหลกัการ
ปฏิบติัได ้
 กระบวนการส าหรับแจง้ สอบสวน และตดัสินขอ้เรียกร้องของการประพฤติท่ีขดัจรรยาบรรณจะถูก
บรรยายในกฎและกระบวนการของคณะกรรมการจรรยาบรรณของ APA โดยอาจจะคว  ่าบาตรกบัสมาชิกท่ีละเมิด
มาตรฐานของหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการยติุการเป็นสมาชิกของ APA และอาจจะแจง้ใหก้ลุ่มอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน
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กระท าส่ิงต่างๆ ดว้ย การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรฐานของหลกัจรรยาบรรณอาจจะน าไปสู่การคว  ่าบาตรโดย
นกัจิตวทิยาและนกัเรียนไม่วา่เขาจะเป็นสมาชิกของ APA หรือไม่ โดยกลุ่มอ่ืนนอกเหนือจาก APA รวมถึงสมาคม
จิตวทิยาของรัฐ กลุ่มวชิาชีพอ่ืน คณะกรรมการจิตวทิยา หรือตวัแทนรัฐหรือสหพนัธ์ ผูรั้บบริการสุขภาพ 
นอกเหนือจากน้ี APA อาจจะท าส่ิงอ่ืนๆ เพ่ือต่อตา้นการเป็นสมาชิกหลงัจากการตดัสินวา่มีความผิดทางอาญา 
หลงัจากถูกขบัไล่, ถูกสัง่พกังาน จากการเป็นสมาชิกของสมาคมจิตวทิยาในรัฐต่างๆ หรือหลงัจากถูกสัง่พกัหรือ
ถอดถอนใบอนุญาต กฎและกระบวนการปี 2001 ไม่รับประกนัโอกาสในการถูกตรวจสอบส าหรับการไดย้นิการ
แสดงตวัของผูท่ี้ไดถู้กคว  ่าบาตรโดย APA ซ่ึงโทษรุนแรงนอ้ยกวา่การขบัไล่ แต่โดยปกติ ขอ้เรียกร้องสามารถถูก
ตดัสินไดจ้ากการบนัทึกท่ีไดถู้กยืน่มาใหก้รรมการ 
 หลกัจรรยาบรรณนั้น ใหค้  าแนะน าส าหรับนกัจิตวทิยาและมาตรฐานการประพฤติตนอยา่งวชิาชีพ ส่ิง
เหล่าน้ี APA หรือกลุ่มอ่ืนสามารถเลือกจะน าไปใชไ้ด ้หลกัจรรยาบรรณไม่ไดต้ั้งใจใหอ้ยูใ่นส่วนความรับผิดชอบ
ของพลเรือน ไม่วา่นกัจิตวทิยาละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณหรือไม่ก็ตาม แต่หลกัจรรยาบรรณไม่ไดก้ าหนดวา่
พวกเขาตอ้งถูกด าเนินการในศาลหรือไม่ ขอ้ตกลงสามารถบงัคบัใชท้างกฎหมายไดห้รือไม่ หรือมีผลทางกฎหมาย
อ่ืนเกิดข้ึนหรือไม่ 
 ค าขยายท่ีใชใ้นมาตรฐานบางขอ้ในหลกัจรรยาบรรณ (เช่น ท่ีมีเหตผุล ท่ีเหมาะสม ท่ีอาจเป็นไปได)้ ถูก
รวมไวใ้นมาตรฐานเหล่านั้นเม่ือ (1) อนุญาตใหมี้การตดัสินใจโดยวชิาชีพในบทบาทของนกัจิตวทิยา (2) ขจดั
ความไม่ยติุธรรมหรือความไม่เป็นกลางเม่ือมาตรฐานเหล่าน้ีไม่ไดใ้ชค้  าขยาย (3) ใหแ้น่ใจถึงการน าไปใชใ้น
กิจกรรมต่างๆ ท่ีกระท าโดยนกัจิตวทิยาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (4) ป้องกนัมิใหเ้กิดกฎท่ีเขม้งวดซ่ึงท าใหล้า้สมยัได้
โดยเร็ว ค าศพัท ์“ท่ีมีเหตุผล (reasonable)” ในหลกัจรรยาบรรณน้ี หมายความวา่ ไดอิ้ทธิพลการตดัสินใจอยา่ง
วชิาชีพจากนกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรมคลา้ยๆ กนั ในสถานการณ์คลา้ยๆ กนั โดยค านึงถึงความรู้ท่ี
นกัจิตวทิยามีหรือควรจะพึงมีในเวลานั้น 
 ในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการกระท าตามวชิาชีพ นกัจิตวทิยาตอ้งตระหนกัถึงหลกัจรรยาบรรณน้ี 
รวมถึงกฎหมายท่ีไดป้ระยกุตอ์อกไป หรือขอ้บงัคบัจากคณะกรรมการทางจิตวทิยา ในการประยกุตห์ลกั
จรรยาบรรณใหไ้ปสู่งานอยา่งวชิาชีพนั้น นกัจิตวทิยาตอ้งพิจารณาวรรณกรรมหรือขอ้แนะน าอ่ืนท่ีไดป้ระยกุต์
หรือสนบัสนุนจากองคก์รทางจิตวทิยาในดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นวชิาชีพ และขอ้เขียนส าหรับจรรยาบรรณของ
องคก์รเหกล่านั้น เช่นเดียวกบัการปรึกษากบัผูอ่ื้นในสาขาเหล่านั้น ถา้หลกัจรรยาบรรณไดเ้ผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบติัสูงกวา่ท่ีกฎหมายตอ้งการ นกัจิตวทิยาจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณท่ีมาตรฐานสูงนั้น ถา้นกัจิตวทิยา
ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั หรืออ านาจทางกฎหมายอ่ืน นกัจิตวทิยาตอ้งตระหนกั
ถึงขอ้ผกูมดักบัหลกัจรรยาบรรณน้ี และพยายามแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในแบบท่ีเหมาะสม ถา้ขอ้ขดัแยง้ไม่สามารถแกไ้ข
ได ้นกัจิตวทิยาอาจจะยดึถือตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรืออ านาจทางกฎหมายอ่ืน เพื่อท่ีจะรักษาหลกัสิทธิมนุษยชน
ของผูย้ดึถือหลกัจรรยาบรรณ 
 
บทน า 
 นกัจิตวทิยามีขอ้ผกูมดัท่ีจะส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมในเชิงวทิยาศาสตร์และวชิาชีพ และ
ส่งเสริมความเขา้ใจในมนุษยท์ั้งในกลุ่มพวกเขาเองและกลุ่มอ่ืนๆ และใชค้วามรู้เหล่านั้นในการพฒันาสภาพของ
แต่ละบุคคล องคก์ร และสงัคมโดย นกัจิตวทิยาจะใหค้วามเคารพและปกป้องสิทธิพลเรือนและสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัอิสระในการซกัถามหรือแสดงออกในการวจิยั การสอน หรือการเผยแพร่งานต่างๆ 
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นอกจากน้ียงัตอ้งพยายามช่วยเหลือสงัคมในการพฒันาค าตดัสินหรือทางเลือกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
มนุษย ์นกัจิตวทิยายงัแสดงบทบาทหลายดา้น เช่น นกัวจิยั นกัการศึกษา นกัวนิิจฉยั นกับ าบดั ผูดู้แลติดตาม ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา นกับริหาร นกัแทรกแซงทางสงัคม และพยานท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หลกัจรรยาบรรณไดจ้ดัหลกัการและ
มาตรฐานพ้ืนฐานท่ีนกัจิตวทิยาสามารถยดึถือและพฒันางานใหเ้ป็นในทางวชิาชีพและวทิยาศาสตร์ 
 หลกัจรรยาบรรณตั้งใจจดัหามาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือท่ีจะครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ท่ี
นกัจิตวทิยาไดเ้ผชิญ โดยมีเป้าหมายในเชิงสวสัดิการและการปกป้องแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มท่ีนกัจิตวทิยา
ท างานดว้ย ซ่ึงการศึกษาของสมาชิก นกัเรียน และประชาชนทัว่ไปควรค านึงถึงระเบียบท่ีเป็นมาตรฐานทาง
จรรยาบรรณ 
 การพฒันามาตรฐานทางจรรยาบรรณส าหรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของนกัจิตวทิยาตอ้งการการ
ยดึถือส่วนบุคคลและความพยายามตลอดชีวติในการประพฤติอยา่งมีจรรยาบรรณ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมท่ีมี
จรรยาบรรณแก่นกัเรียน ผูไ้ดรั้บการดูแล ลูกจา้ง เพ่ือนร่วมงาน และใหค้  าปรึกษาแก่คนอ่ืนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาดา้นจรรยาบรรณ 
 
หลกัการทัว่ไป 
 ส่วนน้ีจะประกอบดว้ยหลกัการทัว่ไป หลกัการทัว่ไปไม่เหมือนกบัมาตรฐานจรรยาบรรณ คือเป็นส่ิง
อยากใหเ้ป็น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช้ีน าและท าใหน้กัจิตวทิยาปฏิบติัตามมาตรฐานจรรยาบรรณระดบัสูงท่ีสุดในเชิง
วชิาชีพ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัมาตรฐานจรรยาบรรณ หลกัการทัว่ไปไม่ไดก้ล่าววา่เป็นหนา้ท่ี และไม่ควรเป็นส่วนท่ี
น าไปสู่การคว  ่าบาตร การเช่ือถือวา่หลกัการทัว่ไปเป็นหนา้ท่ีถือวา่เป็นการบิดเบือนจุดมุ่งหมายและความหมาย
ของหลกัการทัว่ไป 
 
หลกัการ ก การท าใหเ้กิดประโยชน์และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 
 นกัจิตวทิยาพยายามสร้างประโยชน์และระวงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัผูท่ี้เขาท างานดว้ย ในการกระท าเชิง
วชิาชีพ นกัจิตวทิยาปกป้องสวสัดิการและสิทธิของผูท่ี้นกัจิตวทิยามีปฏิสมัพนัธ์ดว้ยในเชิงวชิาชีพ ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากการปฏิสมัพนัธ์น้ี  รวมถึงสวสัดิการของสตัวใ์นการทดลอง เม่ือเกิดขอ้ขดัแยง้ข้ึนในหนา้ท่ีหรือ
ความห่วงใยของนกัจิตวทิยา ตอ้งพยายามแกข้อ้ขดัแยง้ดว้ยความรับผิดชอบ โดยหลีกเล่ียงหรือท าใหเ้กิดอนัตราย
นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากการตดัสินใจและการกระท าของนกัจิตวทิยาในเชิงวทิยาศาสตร์และเชิงวชิาชีพอาจจะส่งผล
กระทบต่อชีวติของผูอ่ื้น ดงันั้นพวกเขาตอ้งระวงัป้องกนัปัจจยัดา้นบุคคล การเงิน สงัคม องคก์ร และการเมือง ท่ี
อาจจะน าไปสู่การใชอิ้ทธิพลของนกัจิตวทิยาท่ีผิด นกัจิตวทิยาพยายามท่ีจะตระหนกัถึงผลท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งเกิดจาก
สุขภาพทางกายและทางใจของตนเอง ท่ีมีผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือผูท่ี้นกัจิตวทิยาท างานดว้ย 
  
หลกัการ ข ความจริงใจและความรับผิดชอบ 
 นกัจิตวทิยาสร้างความสมัพนัธ์ดว้ยความไวว้างใจกบับุคคลท่ีท างานดว้ย นกัจิตวทิยาตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบเชิงวทิยาศาสตร์และวชิาชีพท่ีมีต่อสงัคมและชุมชน นกัจิตวทิยาสนบัสนุนมาตรฐานการปฏิบติัแบบ
วชิาชีพ ท าใหบ้ทบาทและหนา้ท่ีในบทบาทชดัเจน ยอมรับความรับผิดชอบในพฤติกรรม และพยายามจดัการขอ้
ขดัแยง้ในผลประโยชนท่ี์อาจจะน าไปสู่การใชค้วามรู้ในทางท่ีผิดหรืออนัตรายต่างๆ นกัจิตวทิยาใหก้ารปรึกษา ส่ง
มอบ หรือร่วมมือกบัวชิาชีพหรือสถาบนัอ่ืนเพ่ือขยายขอบเขตใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงท่ีสุดแก่ผูท่ี้ท างานดว้ย 
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นกัจิตวทิยาสนใจการเช่ือฟังดา้นจรรยาบรรณของพฤติกรรมเชิงวทิยาศาสตร์และวชิาชีพของเพ่ือนร่วมงาน 
นกัจิตวทิยาพยายามจดัสรรเวลาในงานวชิาชีพเพ่ือผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด หรือไม่หวงัผลตอบแทนหรือก าไรส่วน
บุคคล 
 
หลกัการ ค ความซ่ือสตัย ์
 นกัจิตวทิยาพยายามส่งเสริมความถูกตอ้งแม่นย  า ความซ่ือสตัย ์และความจริงใจในวทิยาศาสตร์ การ
สอน และการปฏิบติัการเชิงจิตวทิยา นกัจิตวทิยาไม่ขโมย โกง หรือเก่ียวขอ้งกบัคนโกง ใชอุ้บายเล่ห์เหล่ียม หรือ
การตั้งใจตีความความจริงผิดๆ ในกิจกรรมเหล่าน้ี ในสถานการณ์ท่ีการตบตาอาจจะใชไ้ดใ้นเชิงจรรยาบรรณ
เพื่อท่ีจะใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงท่ีสุด และลดความเส่ียงใหน้อ้ยท่ีสุด นกัจิตวทิยามีหนา้ท่ีในการพิจารณาความ
จ าเป็น ผลท่ีตามมา และความรับผิดชอบในการแกไ้ขความเขา้ใจผดิและผลท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
เทคนิคตบตาน้ี 
 
หลกัการ ง ความยติุธรรม 
 นกัจิตวทิยาจดจ าไวว้า่มีความยติุธรรม โดยการใหสิ้ทธิแก่ทุกคนในการเขา้ถึงและไดรั้บผลประโยชน์ต่อ
การแจกจ่ายบริการทางจิตวทิยา และทุกคนตอ้งไดรั้บกระบวนการ ขั้นตอน และบริการท่ีท าโดยนกัจิตวทิยา ท่ีมี
คุณภาพเท่าเทียมกนั  นกัจิตวทิยาฝึกการตดัสินอยา่งมีเหตุผลและพึงระวงัใหร้อบคอบถึงอคติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
นอกจากน้ีขอบเขตความสามารถของตน และขอ้จ ากดัในความเช่ียวชาญ สามารถน าไปสู่ หรือมองขา้มการปฏิบติั
อยา่งไม่ยติุธรรม 
 
หลกัการ จ การเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีของบุคคล 
 นกัจิตวทิยาเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าของทุกคน และสิทธิของแต่ละบุคคลในเร่ืองความเป็นส่วนตวั 
ความลบั และความตั้งใจแน่วแน่ของแต่ละคน นกัจิตวทิยาตระหนกัถึงการปกป้องพิเศษท่ีอาจตอ้งจดัข้ึนเพ่ือท่ีจะ
ปกป้องสิทธิหรือสวสัดิภาพของบุคคลหรือชุมชนท่ีตดัสินใจในส่ิงท่ีอาจผดิพลาดไดง่้าย นกัจิตวทิยาตระหนกัและ
เคารพความแตกต่างแต่ละบุคคล ความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ความแตกต่างดา้นบทบาท รวมถึงความแตกต่างท่ี
ข้ึนอยูก่บัอาย ุเพศ การระบุเพศ สญัชาติ เช้ือชาติ วฒันธรรม แหล่งก าเนิด ศาสนา ความสนใจทางเพศ ความ
บกพร่อง ภาษา และสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ และพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีเม่ือท างานร่วมกบัสมาชิกท่ีอยูใ่น
ความแตกต่างเหล่าน้ี นกัจิตวทิยาพยายามขจดัผลของอคติในการท างาน ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัความแตกต่างเหล่าน้ี 
และพวกเขาตอ้งไม่ร่วมหรือมองขา้มกิจกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีมีอคติเหล่าน้ีอยู ่
 
มาตรฐานจรรยาบรรณ 
1 การตดัสินปัญหาดา้นจรรยาบรรณ 
1.01 การใชง้านทางจิตวทิยาในทางท่ีผดิ 

ถา้นกัจิตวทิยาทราบถึงการใชห้รือการตีความงานในทางท่ีผดิ ควรหาทางท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ขหรือละการ
ใชห้รือการตีความท่ีผดิ 

1.02 ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งจรรยาบรรณและกฎ ขอ้บงัคบั หรืออ านาจทางกฎหมายอ่ืนๆ 



  หลกัจรรยาบรรณ          5 

ถา้ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณของนกัจิตวทิยาขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั หรืออ านาจทางกฎหมาย
อ่ืน นกัจิตวทิยาตอ้งรู้ถึงค ามัน่สญัญาต่อหลกัจรรยาบรรณ และท าทีละขั้นตอนเพ่ือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้น้ี ถา้ขอ้
ขดัแยง้ไม่สามารถแกไ้ขได ้นกัจิตวทิยาอาจปฏิบติัตามความตอ้งการของกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรืออ านาจ
ทางกฎหมายอ่ืน 

1.03 ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งจรรยาบรรณและความตอ้งการขององคก์าร 
ถา้ความตอ้งการขององคก์รท่ีนกัจิตวทิยาเขา้เป็นสมาชิกหรือท างานดว้ยมีความขดัแยง้กบัหลกั
จรรยาบรรณ นกัจิตวทิยาท าความเขา้ใจลกัษณะของขอ้ขดัแยง้ใหก้ระจ่าง และรู้ถึงขอ้ผกูมดัท่ีพวกเขามีต่อ
หลกัจรรยาบรรณ และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้เหล่าน้ีใหไ้ดอ้ยา่งมีเหตุผล เป็นไปในทางท่ีหลกัจรรยาบรรณ
ยอมรับ 

1.04 ค าตดัสินอยา่งไม่เป็นทางการในเร่ืองการฝ่าฝืนทางจรรยาบรรณ 
เม่ือนกัจิตวทิยาเช่ือวา่อาจมีนกัจิตวทิยาท่านอ่ืนฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ควรพยายามแกไ้ขเร่ืองน้ีโดยใหค้วาม
สนใจกบันกัจิตวทิยาท่านนั้น ถา้ค าตดัสินอยา่งไม่เป็นทางการเหมาะสมและการแทรกแซงไม่ไดล้ะเมิด
สิทธิเก่ียวกบัความลบัแลว้ อาจท าได ้(ดูมาตรฐาน 1.02 ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งจรรยาบรรณและกฎ ขอ้บงัคบั 
หรืออ านาจทางกฎหมายอ่ืนๆ, และ 1.03 ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งจรรยาบรรณและความตอ้งการขององคก์าร 
ดว้ย) 

1.05 การรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
ถา้การละเมิดทางจรรยาบรรณท่ีเห็นเด่นชดัอนัตรายมากข้ึนเร่ือยๆ หรือมีแนวโนม้อนัตรายต่อบุคคลหรือ
องคก์รมากข้ึน และไม่ควรตดัสินใจแกไ้ขอยา่งไม่เป็นทางการภายใตก้รอบมาตรฐาน 1.04, การแกไ้ขอยา่ง
ไม่เป็นทางการของการละเมิดจรรยาบรรณ หรือไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสมในแนวทางเหล่านั้น 
นกัจิตวทิยาอาจกระท าส่ิงท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ดงักล่าวไดม้ากข้ึน การกระท าเหล่าน้ีอาจหมายถึงการ
ส่งเร่ืองถึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพระดบัรัฐหรือระดบัชาติ ส่งถึงคณะกรรมการใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ หรือถึงอ านาจขององคก์ารท่ีเหมาะสม มาตรฐานน้ีน าไปใชไ้ม่ไดเ้ม่ือการแทรกแซงจะ
ละเมิดสิทธิดา้นความลบั หรือนกัจิตวทิยาผูแ้จง้ถูกตรวจสอบงานโดยนกัจิตวทิยาคนอ่ืนอยูเ่พราะความ
ประพฤติดา้นวชิาชีพน่าสงสยัอยู ่(ดูมาตรฐาน 1.02 ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งจรรยาบรรณและกฎ ขอ้บงัคบั หรือ
อ านาจทางกฎหมายอ่ืนๆ ดว้ย) 

1.06 ความร่วมมือกบัคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
นกัจิตวทิยาร่วมมือในการตรวจสอบ การด าเนินการ และการแสดงผลดา้นจรรยาบรรณตามค าเรียกร้อง
ของ APA หรือสมาคมจิตวทิยาแห่งรัฐท่ีไดเ้ป็นสมาชิกอยู ่ในการกระท าน้ี นกัจิตวทิยาตอ้งรักษาเร่ือง
เหล่าน้ีเป็นความลบั การไม่ร่วมมือนั้นถือวา่ละเมิดจรรยาบรรณ อยา่งไรก็ตาม การร้องขอเพ่ือเล่ือนในการ
วนิิจฉยัค าร้องดา้นจรรยาบรรณแสดงใหเ้ห็นถึงผลจากการเขา้ร่วมกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงไม่ได้
แสดงถึงการไม่ร่วมมือ 

1.07 ค าร้องท่ีไม่เหมาะสม 
นกัจิตวทิยาไม่แจง้หรือส่งเสริมค าร้องดา้นจรรยาบรรณท่ีกระท าข้ึนโดยไม่ค านึงถึงดว้ยความประมาทหรือ
ตั้งใจท่ีจะเพิกเฉยความจริงท่ีอาจจะพิสูจนข์อ้กล่าวหาวา่ไม่เป็นจริง 

1.08 การแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรมต่อผูใ้หค้  าร้องและผูต้อบรับ 
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นกัจิตวทิยาไม่ปฏิเสธการจา้งงาน การพฒันา การรับคนเขา้โปรแกรมทางวชิาการหรืออ่ืน การครอบครอง
สิทธิต าแหน่ง หรือการเล่ือนขั้น ของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากบุคคลเหล่านั้นมีหรือเป็นผูต้อ้งสงสยัในค า
ร้องดา้นจรรยาบรรณแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท าท่ีมีพ้ืนฐานจากผลของการด าเนินการ
หรือพิจารณาขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมอ่ืน 

2 ความสามารถ 
2.01 ขอบเขตของความสามารถ 

(ก) นกัจิตวทิยาใหบ้ริการ สอน และท าวจิยัในประชากรหรือพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตความสามารถของพวก
เขาเท่านั้น โดยข้ึนอยูก่บัการศึกษา, การฝึกฝน, ประสบการณ์การไดรั้บการดูแล, การไดรั้บค าปรึกษา, 
การเรียนรู้ และประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

(ข) เม่ือความรู้ทางวทิยาศาสตร์หรือวชิาชีพในศาสตร์ทางจิตวทิยาไดส้ร้างความเขา้ใจในตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาย ุเพศ การระบุเพศ สญัชาติ เช้ือชาติ วฒันธรรม แหล่งก าเนิด ศาสนา ความสนใจทาง
เพศ  ความบกพร่อง ภาษา หรือสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีส าคญัส าหรับการน าไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการหรือวจิยั นกัจิตวทิยาจ าเป็นตอ้งมีหรือไดรั้บการฝึกฝน ประสบการณ์ 
การใหค้  าปรึกษา หรือการดูแล เพ่ือท่ีจะรับประกนัความสามารถในการใหบ้ริการหรือพวกเขา
สามารถส่งมอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ยกเวน้การใหใ้นมาตรฐาน 2.02 การใหบ้ริการยามฉุกเฉิน 

(ค) นกัจิตวทิยาท่ีวางแผนในการใหบ้ริการ สอน หรือท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร พ้ืนท่ี เทคนิค หรือ
เทคโนโลย ีท่ีใหม่ส าหรับพวกเขา ตอนเร่ิมงานควรไดรั้บการศึกษา การฝึกฝน ประสบการณ์ไดรั้บ
การดูแล การไดรั้บค าปรึกษา หรือการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ี 

(ง) เม่ือนกัจิตวทิยาถูกร้องขอใหบ้ริการแก่บุคคลในขณะท่ีบริการทางสุขภาพจิตไม่สามารถหาได ้และ
นกัจิตวทิยาไม่ไดมี้ความสามารถท่ีจ าเป็นอยา่งเพียงพอ นกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ก่อนหนา้น้ีอยา่งใกลชิ้ดอาจจะใหบ้ริการเพ่ือท่ีจะท าใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดป้ฏิเสธการ
ใหบ้ริการถา้พวกเขามีความพยายามอยา่งเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความสามารถผา่นการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การฝึกฝน การไดรั้บค าปรึกษา หรือการเรียนรู้ 

(จ) ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีมาตรฐานส าหรับการฝึกฝนใหพ้ร้อม แต่นกัจิตวทิยาตอ้งท าตามขั้นตอนใหเ้หมาะสม
เพ่ือท่ีจะรับประกนัความสามารถในงานของพวกเขาและเพื่อท่ีจะปกป้องลูกคา้หรือผูป่้วย นกัเรียน ผู ้
ไดรั้บการฝึกฝน ผูร่้วมการทดลอง องคก์าร หรือส่ิงอ่ืนๆ จากอนัตราย 

(ฉ) เม่ือไดรั้บบทบาททางกฎหมาย นกัจิตวทิยาคุน้เคยหรือเร่ิมคุน้เคยอยา่งเหมาะสมกบักฎหมายหรือกฎ
การบริหารเพื่อท่ีจะควบคุมบทบาทของพวกเขา 

2.02 การใหบ้ริการยามฉุกเฉิน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือนกัจิตวทิยาใหบ้ริการแก่บุคคลในท่ีไม่มีบริการทางสุขภาพจิตอ่ืน และ
นกัจิตวทิยาเหล่าน้ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งเพียงพอ นกัจิตวทิยาอาจจะใหบ้ริการเพ่ือท่ีจะรับประกนัวา่
ไม่ไดป้ฏิเสธการใหบ้ริการ การบริการแบบน้ีจะยติุทนัทีก็ตอ่เม่ือสถานการณ์ฉุกเฉินยติุลง หรือมีบริการท่ี
เหมาะสม 

2.03 การธ ารงไวซ่ึ้งความสามารถ 
นกัจิตวทิยารับรองวา่ตอ้งพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาหรือธ ารงไวซ่ึ้งความสามารถของพวกเขา 

2.04 พ้ืนฐานการตดัสินใจในทางวทิยาศาสตร์และวชิาชีพ 
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งานของนกัจิตวทิยามีพ้ืนฐานมากความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์หรือวชิาชีพท่ีไดส้ร้างข้ึนมาแลว้ในศาสตร์น้ี (ดู
มาตรฐาน 2.04จ ขอบเขตของความสามารถ, และ 10.01ข การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบ าบดั ดว้ย) 

2.05 การใหผู้อ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน 
นกัจิตวทิยาท่ีมอบหมายงานใหแ้ก่ลูกจา้ง ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝน หรือผูช่้วยการวจิยัหรือสอน หรือการใช้
บริการจากผูอ่ื้น เช่น ผูตี้ความหมาย ตอ้งท าตามขั้นท่ีตอนอยา่งเหมาะสมเพ่ือท่ีจะ (1) หลีกเล่ียงการ
มอบหมายงานกบับุคคลท่ีมีสมัพนัธภาพซ ้ าซอ้นกบัผูท่ี้ไดรั้บบริการซ่ึงอาจจะน าไปสู่การใชใ้นทางท่ีผิด
หรือเสียวตัถุประสงค ์(2) ใหอ้ านาจเฉพาะความรับผิดชอบท่ีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีสามารถคาดหวงั
ไดว้า่จะท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยข้ึนอยูก่บัการศึกษา การฝึกฝน หรือประสบการณ์ ทั้งแบบใหผู้ท่ี้
ไดรั้บมอบหมายท าโดยอิสระหรือมีการดูแลระดบัต่างๆ อยู ่และ (3) ตรวจสอบวา่บุคคลเหล่านั้นสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดูมาตรฐาน 2.02 การใหบ้ริการยามฉุกเฉิน, 3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น, 
4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั, 9.01 พ้ืนฐานส าหรับการประเมิน, 9.02 การใชก้ารประเมิน, และ 9.07 การ
ประเมินโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ ดว้ย) 

2.06 ปัญหาและความขดัแยง้ส่วนบุคคล 
(ก) นกัจิตวทิยาระงบัการเร่ิมตน้กิจกรรมเม่ือพวกเขารู้หรือควรรู้วา่มีแนวโนม้อยา่งมากท่ีปัญหาระหวา่ง

บุคคลของพวกเขาจะขดัขวางการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหไ้ม่มีประสิทธิภาพ 
(ข) เม่ือนกัจิตวทิยาเร่ิมตระหนกัวา่ปัญหาระหวา่งบุคคลอาจจะขดัขวางการท าหนา้ท่ีในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มากเพียงพอ พวกเขาใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม เช่น ขอค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ 
ก าหนดวา่พวกเขาควรจ ากดัหนา้ท่ี หยดุท าหนา้ท่ีไวช้ัว่คราว หรือยติุการท าหนา้ท่ีหรือไม่ (ดูมาตรฐาน 
10.10 การยติุการบ าบดั ดว้ย) 

3 มนุษยสมัพนัธ์ 
3.01 การแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรม 

ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรมจากอาย ุเพศ การ
ระบุเพศ สญัชาติ เช้ือชาติ วฒันธรรม แหล่งก าเนิด ศาสนา ความสนใจทางเพศ  ความบกพร่อง ภาษา หรือ
สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หรือส่ิงท่ีถูกหา้มโดยกฎหมาย 

3.02 การมีประเดน็ทางเพศใหล้ าบากใจ 
นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ทางเพศท่ีท าใหล้ าบากใจ ประเด็นทางเพศท่ีท าใหล้ าบากใจคือ การ
ชกัชวนทางเพศ การเกิดความสมัพนัธ์ทางร่างกาย ความประพฤติทั้งแบบใชว้าจาหรือไม่ใชว้าจาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองเพศโดยธรรมชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนในความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมหรือบทบาททางจิตวทิยาในฐานะท่ี
เป็นนกัจิตวทิยา และส่ิงน้ีท าให ้(1) ไม่เป็นท่ีตอ้งรับ น่ารังเกียจ หรือก่อใหเ้กิดความเป็นศตัรูกนัในท่ีท างาน 
สภาพแวดลอ้มการศึกษา และนกัจิตวทิยารู้ถึงสภาพดงักล่าว หรือถูกแจง้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว (2) ร้ายแรง
อยา่งมากหรือเขม้ขน้จนท าใหเ้กิดการดูถูกจากบุคคลในแวดลอ้ม ประเด็นทางเพศท่ีท าใหล้ าบากใจ
สามารถประกอบดว้ยการกระท ารุนแรงหรือเขม้ขน้เพียงคร้ังเดียวหรือการกระท าท่ีคงทนหลายๆ คร้ังหรือ
การกระท าท่ีแผข่ยายเพ่ิมเติมยิง่ข้ึน (ดูมาตรฐาน 1.08 การแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรมต่อผูใ้หค้  าร้องและ
ผูต้อบรับ ดว้ย) 

3.03 การมีเร่ืองอ่ืนใหล้ าบากใจ 
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นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีท าใหต้นล าบากใจหรือวางตวัใหก้บับุคคลท่ีพวกเขามีปฏิสมัพนัธ์
ดว้ยจากปัจจยัเช่น อาย ุเพศ การระบุเพศ สญัชาติ เช้ือชาติ วฒันธรรม แหล่งก าเนิด ศาสนา ความสนใจทาง
เพศ  ความบกพร่อง ภาษา หรือสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ของแต่ละบุคคล 

3.04 การหลีกเล่ียงอนัตราย 
นกัจิตวทิยาใชห้นทางท่ีเหมาะสมในการหลีกเล่ียงอนัตรายของลูกคา้หรือผูป่้วย นกัเรียน ผูไ้ดรั้บการดูแล ผู ้
ร่วมการวจิยั ลูกคา้แบบองคก์ร และอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาท างานดว้ย และลดอนัตรายใหน้อ้ยท่ีสุดถา้คาดการณ์วา่
จะเกิดข้ึน และไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น 
(ก) ความสมัพนัธ์ซ ้ าซอ้นเกิดข้ึนเม่ือนกัจิตวทิยาในบทบาททางวชิาชีพกบับุคคลและ (1) ในเวลาเดียวกนั

มีบทบาทอ่ืนกบับุคคลคนเดียวกนั (2) ในเวลาเดียวกนัความสมัพนัธ์กบับุคคลเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยง
อยา่งมากกบับุคคลท่ีนกัจิตวทิยามีความสมัพนัธ์แบบวชิาชีพดว้ย หรือ (3) มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปมี
ความสมัพนัธ์อีกบทบาทหน่ึงในอนาคตกบับุคคลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบับุคคล
ดงักล่าว 
นกัจิตวทิยาหยดุการเขา้ไปมีความสมัพนัธ์ซ ้ าซอ้น ถา้สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้นอาจท าใหน้กัจิตวทิยาเกิด
ความบกพร่องในวตัถุประสงค ์ความสามารถ ประสิทธิภาพในการท าหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็น
นกัจิตวทิยา หรือนอกเหนือไปจากนั้น อาจเส่ียงในการเกิดการใชค้วามสมัพนัธ์ในทางท่ีผิดหรือ
อนัตรายแก่บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์แบบวชิาชีพ 
สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้นท่ีไม่ไดค้าดหวงัวา่จะก่อใหเ้กิดความบกพร่อง หรือเส่ียงท่ีจะใชค้วามสมัพนัธ์
ในทางท่ีผิดหรืออนัตราย ไม่ผิดหลกัจรรยาบรรณ 

(ข) ถา้นกัจิตวทิยาพบวา่สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้นท่ีเป็นอนัตรายอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากปัจจยัท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ได ้นกัจิตวทิยาหาหนทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของคนท่ี
เก่ียวขอ้งและใหส้อดคลอ้งต่อหลกัจรรยาบรรณมากท่ีสุด 

(ค) เม่ือนกัจิตวทิยาไดรั้บความตอ้งการจากกฎหมาย นโยบายของสถาบนั หรือสถานการณ์พิเศษท่ีท า
ใหบ้ริการมากกวา่หน่ึงบทบาทในกระบวนการทางกฎหมายหรือการบริหาร พวกเขาตอ้งท าให้
กระจ่างชดัในความคาดหวงัทางบทบาทและขอบเขตของความลบั และทบทวนอีกถา้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในภายหลงั (ดูมาตรฐาน 3.04 การหลีกเล่ียงอนัตราย, และ 3.07 กลุ่มท่ีสามร้องขอให้
จดับริการ ดว้ย) 

3.06 ขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน ์
นกัจิตวทิยาละเวน้จากการท าบทบาททางวชิาชีพเม่ือผลประโยชนห์รือความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล ทาง
วทิยาศาสตร์ วชิาชีพ กฎหมาย การเงิน หรืออ่ืนๆ อาจจะท าใหเ้กิด (1) ความบกพร่องในวตัถุประสงค ์
ความสามารถ หรือประสิทธิภาพการท างานในหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นนกัจิตวทิยา (2) พบวา่บุคคลหรือ
องคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงวชิาชีพสร้างอนัตรายหรือใชค้วามสมัพนัธ์ในทางท่ีผิด 

3.07 กลุ่มท่ีสามร้องขอใหจ้ดับริการ 
เม่ือนกัจิตวทิยายนิยอมท่ีจะใหบ้ริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามการร้องขอของกลุ่มท่ีสาม นกัจิตวทิยา
พยายามท าใหก้ระจ่างชดัตั้งแต่เร่ิมตน้ของการบริการถึงลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ีทุกคนหรือทุกองคก์ร
เก่ียวขอ้งดว้ย การท าใหก้ระจ่างน้ีรวมถึงบทบาทของนกัจิตวทิยา (เช่น นกับ าบดั ผูใ้หค้  าปรึกษา ผูว้นิิจฉยั 
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พยานผูเ้ช่ียวชาญ) และการระบุวา่ใครคือผูรั้บบริการ รวมถึงท าใหก้ระจ่างชดัถึง การน าบริการท่ีจดัให ้
หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บ หรือความจริงท่ีอาจจะถูกจ ากดัดว้ยสถานะเป็นความลบั ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร (ดูมาตรฐาน 
3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น, และ 4.02 อภิปรายเร่ืองขอบเขตของความลบั ดว้ย) 

3.08 ความสมัพนัธ์ท่ีใชใ้นทางท่ีผิด 
นกัจิตวทิยาไม่น าความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีพวกเขาไดดู้แล ประเมิน หรือมีอ านาจอ่ืน เช่น เป็นลูกคา้หรือ
ผูป่้วย นกัเรียน ผูท่ี้ไดรั้บการดูแล ผูร่้วมการวจิยั ลูกจา้ง ไปใชใ้นทางท่ีผิด (ดูมาตรฐาน 3.05 สมัพนัธภาพ
ซ ้ าซอ้น, 6.04 ค่าใชจ่้ายและการจดัแผนทางการเงิน, 6.05 การแลกเปล่ียนกบัลูกคา้หรือผูป่้วย 7.07 
สมัพนัธภาพทางเพศกบันกัเรียนหรือผูท่ี้ดูแลอยู,่ 10.05 ความสนิทสนมทางเพศกบัลูกคา้หรือผูป่้วยใน
ปัจจุบนั, 10.06 ความสนิทสนมทางเพศกบัญาติหรือบุคคลส าคญัของลูกคา้หรือผูป่้วยในปัจจุบนั, 10.07 
การบ าบดัคูค่รองคนเก่า, และ 10.08 ความสนิทสนมทางเพศกบัลูกคา้หรือผูป่้วยในอดีต ดว้ย) 

3.09 การร่วมมือกบัวชิาชีพอ่ืน 
เม่ือมีสญัญาณและเห็นวา่เหมาะสมในเชิงวชิาชีพ นกัจิตวทิยาร่วมมือกบัวชิาชีพอ่ืนเพ่ือท่ีจะใหบ้ริการแก่
ลูกคา้หรือผูป่้วยอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 4.05 การเปิดเผย ดว้ย) 

3.10 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม 
(ก) เม่ือนกัจิตวทิยาท าวจิยั หรือใหบ้ริการการประเมิน บ าบดั ใหก้ารปรึกษา ใหค้  าปรึกษา แก่บุคคลหรือ

ผา่นเคร่ืองมือทางอิเลคทรอนิคส์ หรือรูปแบบอ่ืนๆ ในการส่ือสาร พวกเขาตอ้งแจง้ใหแ้ต่ละบุคคล 
หรือหลายๆ บุคคลแสดงค ายนิยอม โดยใชภ้าษาท่ีบุคคลหรือหลายบุคคลนั้นสามารถเขา้ใจได ้ยกเวน้
เม่ือจดักิจกรรมท่ีไม่ตอ้งไดรั้บค ายนิยอม เช่น ไดรั้บมอบหมายจากกฎหมายหรือหนา้ท่ีในทางรัฐ หรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีจดัหาไดใ้นหลกัจรรยาบรรณ (ดูมาตรฐาน 8.02 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั, 9.03 
การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการประเมิน และ 10.01 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบ าบดั ดว้ย) 

(ข) ส าหรับบุคคลท่ีในทางกฎหมายไม่สามารถใหห้รือแสดงค ายนิยอมได ้อยา่งไรก็ตามนกัจิตวทิยา (1) 
ใหค้  าอธิบายอยา่งเหมาะสม (2) หาทางท่ีบุคคลสามารถแสดงค ายนิยอมได ้(3) พิจารณาวา่ถึงส่ิงท่ีแต่
ละบุคคลช่ืนชอบ และผลประโยชน์สูงสุด และ (4) ไดรั้บค าอนุญาตอยา่งเหมาะสมจากบุคคลท่ีมี
อ านาจแทนในทางกฎหมาย ถา้ค ายนิยอมโดยตวัแทนสามารถท าไดต้ามกฎหมาย หรือกฎหมาย
ตอ้งการ เม่ือค ายนิยอมโดยบุคคลอ่ืนไม่ไดรั้บอนุญาตหรือไม่ตอ้งการโดยกฎหมาย นกัจิตวทิยาหาทาง
ท่ีเหมาะสมในการปกป้องสิทธิและสวสัดิภาพของแต่ละบุคคล 

(ค) เม่ือบริการทางจิตวทิยาเป็นส่ิงท่ีศาลสัง่มาหรือส่ิงอ่ืนออกค าสัง่ใหท้ า นกัจิตวทิยาแจง้แต่ละบุคคล
ส าหรับลกัษณะของการบริการท่ีจะไดรั้บในอนาคต รวมถึงแจง้วา่บริการเป็นบริการท่ีศาลหรือส่ิงอ่ืน
สัง่ใหท้ า และขอบเขตของความลบัก่อนท่ีจะด าเนินการ 

(ง) นกัจิตวทิยาท าเอกสารการแสดงความยนิยอม การอนุญาต การยนิยอม โดยการเขียนหรือการพดูอยา่ง
เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 8.02 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั, 9.03 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม
ในการประเมิน และ 10.01 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบ าบดั ดว้ย) 

3.11 บริการทางจิตวทิยาท่ีส่งไปหรือส่งผา่นองคก์าร 
(ก) นกัจิตวทิยาท่ีส่งบริการสู่หรือผา่นองคก์ารใหข้อ้มูลล่วงหนา้แก่ลูกคา้ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใหบ้ริการโดยตรง คือ (1) ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการ (2) ผูไ้ดรั้บประโยชนใ์นการ
ใหบ้ริการ (3) บุคคลใดท่ีจะเป็นลูกคา้ (4) ความสมัพนัธ์ของนกัจิตวทิยาท่ีจะมีตอ่แต่ละบุคคลและ



  หลกัจรรยาบรรณ          10 

องคก์าร (5) ความเป็นไปไดท่ี้จะน าบริการท่ีจดัให ้หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใช ้(6) ผูท่ี้สามารถรับรู้ขอ้มลู
ได ้(7) ขอบเขตของความลบั นกัจิตวทิยาใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลและขอ้สรุปของบริการแก่บุคคลท่ี
เหมาะสมใหเ้ร็วท่ีสุด 

(ข) ถา้นกัจิตวทิยาอาจจะถูกกีดกนัโดยกฎหมายหรือบทบาทขององคก์ารในการใหข้อ้มูลแก่บุคคลบาง
บุคคลหรือกลุ่มบางกลุ่ม พวกเขาตอ้งแจง้แก่บุคคลหรือกลุ่มนั้นตั้งแต่เร่ิมตน้ของการบริการ 

3.12 การถูกขดัขวางของบริการทางจิตวทิยา 
ถา้ไม่ไดถู้กครอบคลุมโดยสญัญา นกัจิตวทิยาพยายามอยา่งเหมาะสมท่ีจะวางแผนเพ่ือท าใหบ้ริการท าได้
ง่ายข้ึนเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริการทางจิตวทิยาถูกขดัขวางโดยปัจจยัต่างๆ เช่น การเจบ็ป่วย การตาย การไม่
สามารถเขา้พบได ้การโยกยา้ย การเกษียณ ของนกัจิตวทิยา หรือการโยกยา้ยหรือขอ้จ ากดัดา้นการเงินของ
ลูกคา้หรือผูป่้วย (ดูมาตรฐาน 6.02ค การเก็บเอาไว ้การเผยแพร่ และการจดัการ บนัทึกท่ีเป็นความลบัใน
งานดา้นวชิาชีพและวทิยาศาสตร์ ดว้ย) 

4 ความเป็นส่วนตวัและความลบั 
4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั 

นกัจิตวทิยามีหนา้ท่ีเบ้ืองตน้และระมดัระวงัในการปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไดรั้บผา่นหรือเก็บไวไ้ม่
วา่วธีิใดก็ตาม ตระหนกัถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัของความลบัอาจจะถูกบงัคบัโดยกฎหมายหรือกฎของ
สถาบนัหรือความสมัพนัธ์เชิงวชิาชีพหรือวทิยาศาสตร์ (ดูมาตรฐาน 2.05 การใหผู้อ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน ดว้ย) 

4.02 อภิปรายเร่ืองขอบเขตของความลบั 
(ก) นกัจิตวทิยาอภิปรายกบับุคคล (รวมถึง บุคคลผูไ้ม่สามารถใหค้  าตกลงยนิยอมและตวัแทนทาง

กฎหมายของพวกเขาถา้เป็นไปได)้ และองคก์ารท่ีไดส้ร้างความสมัพนัธ์ทางวทิยาศาสตร์หรือวชิาชีพ
ไวใ้นเร่ือง (1) ขอบเขตของความลบัท่ีชดัเจน และ (2) การคาดการณ์การน าขอ้มูลไปใชผ้า่นกิจกรรม
ทางจิตวทิยา (ดูมาตรฐาน 3.10 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม ดว้ย) 

(ข) ถา้สามารถท าไดห้รือไม่ถูกปฏิเสธ การอภิปรายเร่ืองความลบั ควรเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมตน้ของ
ความสมัพนัธ์ และหลงัจากนั้นเม่ือสถานการณ์ท่ีอาจจะตอ้งอภิปรายอีก 

(ค) นกัจิตวทิยาผูใ้หบ้ริการ สินคา้ หรือขอ้มูลผา่นสญัญาณทางอิเลคทรอนิคส์ แจง้ใหลู้กคา้หรือผูป่้วยถึง
ความเส่ียงต่อความเป็นส่วนตวัและขอ้จ ากดัดา้นการเก็บเป็นความลบั 

4.03 การบนัทึก 
ก่อนท่ีจะบนัทึกเสียงหรือภาพของแต่ละบุคคลผูท่ี้นกัจิตวทิยาใหบ้ริการ พวกเขาตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก
ทุกๆ คนหรือตวัแทนทางกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 8.03 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบนัทึกเสียงหรือ
ภาพในการวจิยั, 8.05 การยกเวน้การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั และ 8.07 การหลอกลวงในการวจิยั 
ดว้ย) 

4.04 ลดการรุกรานความเป็นส่วนตวัใหน้อ้ยท่ีสุด 
(ก) งานของนกัจิตวทิยารวมถึงในรายงานท่ีเขียนหรือบอกเล่า และการใหค้  าปรึกษา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

เท่านั้นท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับการส่ือสาร 
(ข) นกัจิตวทิยาอภิปรายขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นความลบัในงานของพวกเขา ตอ้งถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงค์

ทางวทิยาศาสตร์หรือวชิาชีพท่ีเหมาะสมเท่านั้น และใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่านั้นอยา่ง
ชดัเจนเท่านั้น 
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4.05 การเปิดเผย 
(ก) นกัจิตวทิยาอาจจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ตามค ายนิยอมอยา่งเหมาะสมของลูกคา้องคก์าร ลูกคา้

หรือผูป่้วยรายบุคคล หรือบุคคลท่ีมีอ านาจทางกฎหมายอ่ืนในนามของลูกคา้หรือผูป่้วย ถา้ไม่ไดถู้ก
หา้มโดยกฎหมาย 

(ข) นกัจิตวทิยาเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยปราศจากค ายนิยอมของแต่ละบุคคลก็ต่อเม่ือถูกบงัคบั
ตามกฎหมาย หรือสถานท่ีท่ียนิยอมตามกฎหมายส าหรับวตัถุประสงคท่ี์มีเหตผุล เช่น (1) เพื่อท่ีจะ
ใหบ้ริการวชิาชีพ (2) ไดรั้บค าปรึกษาทางวชิาชีพอยา่งเหมาะสม (3) ป้องกนัลูกคา้ ผูป่้วย นกัจิตวทิยา 
หรือคนอ่ืนจากอนัตราย (4) ไดรั้บการจ่ายเงินส าหรับบริการของลูกคา้หรือผูป่้วย โดยการเปิดเผยเป็น
ตวัอยา่งถูกจ ากดัใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงการเปิดเผยน้ีจ าเป็นเพ่ือท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายไปได ้(ดูมาตรฐาน 
6.04จ ค่าใชจ่้ายและการจดัแผนทางการเงิน ดว้ย) 

4.06 การใหค้  าปรึกษา 
เม่ือใหค้  าปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงาน (1) นกัจิตวทิยาไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีอาจจะน าไปสู่การระบุ
ลูกคา้หรือผูป่้วย ผูร่้วมการวจิยั หรือบุคคลหรือองคก์รอ่ืน ท่ีพวกเขามีความสมัพนัธ์แบบมีความลบัดว้ยกนั 
ถา้ไม่ไดรั้บค ายนิยอมก่อนหนา้น้ีจากบุคคลหรือองคก์ร หรือการเปิดเผยไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้(2) พวก
เขาเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งบรรลุวตัถุประสงคข์องการของการใหค้  าปรึกษาเท่านั้น (ดูมาตรฐาน 
4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ดว้ย) 

4.07 การใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัส าหรับการสอน หรือวตัถุประสงคอ่ื์น 
นกัจิตวทิยาไม่เปิดเผยในงานเขียน การสอน หรือส่ือมวลชน ในขอ้มูลความลบัส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตวั
บุคคลได ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือผูป่้วย นกัเรียน ผูร่้วมงานวจิยั ลูกคา้องคก์ร หรือผูท่ี้ไดรั้บ
การบริการท่ีพวกเขาไดรั้บระหวา่งช่วงการท างาน ยกเวน้ (1) พวกเขาหาทางอยา่งมีเหตผุลปกปิดการระบุถึง
บุคคลหรือองคก์ร (2) บุคคลหรือองคก์รสามารถใหค้ ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ (3) มีอ านาจทาง
กฎหมายส าหรับการกระท าดงักล่าว 

5 การโฆษณาและขอ้ความในท่ีสาธารณะ 
5.01 การหลีกเล่ียงขอ้ความท่ีผิดหรือโกหก 

(ก) ขอ้ความสาธารณะรวมถึง (ไม่ไดจ้ ากดัวา่เป็นการโฆษณาท่ีมีหรือไม่มีค่าใชจ่้าย) การสนบัสนุนผลงาน 
การสมคัรทุน การสมคัรใบอนุญาต การรับจดหมายรับรองอ่ืน ใบปลิว ส่ิงพิมพ ์รายนามสงเคราะห์ 
ใบประวติัยอ่ส าหรับสมคัรงานส่วนบุคคล หรือประวติัการเรียนการงาน หรือค าติชมท่ีใชใ้นส่ือ เช่น 
ผา่นส่ือส่ิงพิมพห์รืออิเลคทรอนิคส์ ขอ้ความในกระบวนการทางกฎหมาย การพดูในงานสอนหรือใน
ท่ีสาธารณะ และวสัดุท่ีตีพิมพต์่างๆ นกัจิตวทิยาไม่สร้างขอ้ความสู่สาธารณะท่ีผิด โกหก หลอกลวง 
ในการวจิยั การฝึกฝนของพวกเขา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นงานของพวกเขา หรืองานของบุคคลหรือ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาไดเ้ขา้เป็นสมาชิก 

(ข) นกัจิตวทิยาไม่สร้างขอ้ความท่ีผิด โกหก หลอกลวง เก่ียวกบั (1) การฝึกฝน ประสบการณ์ หรือ
ความสามารถ (2) ระดบัการศึกษา (3) ใบรับรอง ใบประกาศนียบตัร (4) การเขา้ร่วมองคก์รหรือ
สมาคม (5) บริการของพวกเขา (6) พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์หรือคลินิก หรือผล หรือระดบั
ความส าเร็จของการบริการของเขา (7) ค่าธรรมเนียมของพวกเขา (8) การกล่าวถึงขอ้คน้พบจาก
งานวจิยั 
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(ค) นกัจิตวทิยาอา้งระดบัใบรับรองของการใหบ้ริการทางสุขภาพของเขา ก็ต่อเม่ือระดบัของเขา (1) ได้
รับรองอยา่งเป็นทางการจากสถาบนัการศึกษาส่วนภูมิภาค (2) เป็นใบอนุญาตทางจิตวทิยาจากรัฐท่ี
พวกเขาไดฝึ้กหดั 

5.02 ขอ้ความโดยบุคคลอ่ืน 
(ก) นกัจิตวทิยาท่ีใหผู้อ่ื้นสร้างหรือจดัวางขอ้ความท่ีออกสาธารณะเพ่ือส่งเสริมงาน ผลงาน หรือกิจกรรม

ทางวชิาชีพของตน ยงัตอ้งรับผิดชอบในฐานะนกัวชิาชีพต่อขอ้ความเหล่านั้น 
(ข) นกัจิตวทิยาไม่ตอบแทนลูกจา้งของนกัหนงัสือพิมพ ์นกัวทิย ุนกัโทรทศัน์ หรือส่ืออ่ืน เพื่อพวกเขาจะ

ไดอ้อกข่าวสู่สาธารณชน (ดูมาตรฐาน 1.01 การใชง้านทางจิตวทิยาในทางท่ีผิด ดว้ย) 
(ค) การโฆษณาท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของนกัจิตวทิยาตอ้งถูกระบุชดัเจนหรือสามารถจดจ า

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
5.03 การประชุมปฏิบติังานหรือโปรแกรมท่ีไม่ไดรั้บวฒิุการศึกษา 

ในระดบัท่ีพวกเขาใชก้ารควบคุม นกัจิตวทิยาตอ้งรับผดิชอบต่อการประกาศ การจดัเรียบเรียง การแจก
ใบปลิว การโฆษณา ท่ีอธิบายถึงการประชุมปฏิบติังาน การสมัมนา หรือโปรแกรมท่ีไม่ไดรั้บวฒิุการศึกษา
อ่ืน เพ่ือรับประกนัวา่พวกเขาไดอ้ธิบายแก่ผูรั้บสารอยา่งชดัเจนวา่โปรแกรมมีเจตนา วตัถุประสงค์
การศึกษา การแนะน า และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

5.04 การแสดงตวัในส่ือ 
เม่ือนกัจิตวทิยาใหค้  าแนะน าหรือการสมัภาษณ์แก่สาธารณชน ผา่นส่ิงตีพิมพ ์อินเทอร์เนต หรือสญัญาณ
ทางอิเลคทรอนิคส์อ่ืนๆ พวกเขาตอ้งระมดัระวงัเพื่อรับประกนัวา่ขอ้ความ (1) อยูใ่นความรู้ การฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพของพวกเขาจากวรรณกรรมหรือการปฏิบติัทางจิตวทิยา (2) และสอดคลอ้งกบั
หลกัจรรยาบรรณดว้ย (3) ไม่ช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ทางวชิาชีพกบัผูรั้บสาร (ดูมาตรฐาน 2.04 พ้ืนฐาน
การตดัสินใจในทางวทิยาศาสตร์และวชิาชีพ ดว้ย) 

5.05 ใบรับรอง 
นกัจิตวทิยาไม่ร้องขอใบรับรองจากการรักษาลูกคา้หรือผูป่้วย หรือบุคคลอ่ืนท่ีอ่อนไหวต่ออิทธิพลไดง่้าย 
เน่ืองจากในสภาพการณ์บางอยา่ง 

5.06 การขอร้องเป็นการส่วนตวั 
นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้ง กบัการร้องขอเป็นการส่วนตวัไม่วา่จะโดยตรงหรือผา่นเอเยนต ์ท่ีไม่น่าพึงประสงค์
ในเชิงธุรกิจเพ่ือบ าบดัไม่วา่จะบ าบดัจริงหรือเป็นไปไดใ้นการบ าบดัในอนาคตของลูกคา้หรือผูป่้วย หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีในบางสภาพการณ์อ่อนไหวต่ออิทธิพลไดง่้าย อยา่งไรก็ตามขอ้หา้มน้ีไม่ไดร้วมถึง (1) พยายาม
น าการติดต่อเหล่าน้ีไปท าใหเ้ป็นผลเพ่ือจุดประสงคใ์หไ้ดผ้ลประโยชน์กบัการบ าบดัลูกคา้หรือผูป่้วยท่ีได้
บ าบดัไปแลว้ (2) ใหบ้ริการเม่ือภยัพิบติัหรือชุมชนท่ีห่างไหล 

6 การเก็บบนัทึกและค่าใชจ่้าย 
6.01 การเก็บหลกัฐานงานดา้นวทิยาศาสตร์และวชิาชีพและธ ารงไวซ่ึ้งการเก็บบนัทึก 

นกัจิตวทิยาสร้าง ธ ารงไว ้เผยแพร่ จดัเก็บ และจดัการบนัทึกและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางวชิาชีพและ
วทิยาศาสตร์ และควบคุมขอบเขตของการบนัทึก เพื่อ (1) อ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการในภายหลงั
จากนกัจิตวทิยาหรือนกัวชิาชีพคนอ่ืน (2) เพื่อน าไปออกแบบและวเิคราะห์ในงานวจิยัภายหลงั (3) สนอง
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ความตอ้งการของสถาบนั (4) รับประการความถูกตอ้งในการใหใ้บแจง้ค่าใชจ่้าย หรือการจ่ายเงิน และ (5) 
เพ่ือรับประกนัวา่ถูกตอ้งตามกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ดว้ย) 

6.02 การเก็บเอาไว ้การเผยแพร่ และการจดัการ บนัทึกท่ีเป็นความลบัในงานดา้นวชิาชีพและวทิยาศาสตร์ 
(ก) นกัจิตวทิยาธ ารงไวซ่ึ้งความลบั โดยควบคุมกระบวนการต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การสร้าง การจดัเก็บ การ

น ามาใช ้การขนยา้ย การจดัการบนัทึกเหล่าน้ี ไม่วา่จะบนัทึกดว้ยวธีิการเขียน ผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร 
หรือวธีิอ่ืน (ดูมาตรฐาน 4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั และ 6.01 การเก็บหลกัฐานงานดา้นวทิยาศาสตร์
และวชิาชีพและธ ารงไวซ่ึ้งการเก็บบนัทึก ดว้ย) 

(ข) ถา้การเขา้ไปสู่ฐานขอ้มูลหรือระบบของการบนัทึกท่ีมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บ
บริการทางจิตวทิยา สามารถท าไดโ้ดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บค ายนิยอมจากผูท่ี้ไดรั้บบริการ ก็ต่อเม่ือ
นกัจิตวทิยาใชก้ารจดัวางหรือมีเทคนิคอ่ืนท่ีจะหลีกเล่ียงการระบุบุคคลเอาไว ้

(ค) นกัจิตวทิยาอาจวางแผนล่วงหนา้เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดการส่งมอบขอ้มูลอยา่งเหมาะสม หรือรักษาสภาพการ
เป็นความลบัของการบนัทึกหรือขอ้มูลในกรณีท่ีนกัจิตวทิยาถอนออกจากต าแหน่งหรือการปฏิบติันั้น 
(ดูมาตรฐาน 3.12 การถูกขดัขวางของบริการทางจิตวทิยา และ 10.09 การแทรกแซงการบ าบดั ดว้ย) 

6.03 การไม่เก็บบนัทึกเอาไวใ้นการบริการท่ีไม่ไดใ้หค้่าตอบแทน 
นกัจิตวทิยาอาจไม่เก็บบนัทึกท่ีอยูใ่นการควบคุมของเขาเอาไว ้เม่ือไดรั้บการร้องขอหรือเป็นความตอ้งการ
จากลูกคา้หรือผูป่้วยในการบ าบดัในกรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

6.04 ค่าใชจ่้ายและการจดัแผนทางการเงิน 
(ก) นกัจิตวทิยาและผูรั้บบริการทางจิตวทิยามีการตกลงยนิยอมเร่ืองการจดัแจงค่าตอบแทน ใน

ความสมัพนัธ์ทางวทิยาศาสตร์หรือทางวชิาชีพใหเ้ร็วท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้
(ข) ค่าใชจ่้ายส าหรับบริการทางจิตวทิยาสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
(ค) นกัจิตวทิยาไม่คิดค่าบริการของพวกเขา อยา่งไม่ซ่ือสตัยห์รือหลอกลวง 
(ง) ถา้ขอ้จ ากดัของการบริการสามารถคาดการณ์ไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นการเงิน ส่ิงน้ีควรอภิปรายกบั

ผูรั้บบริการเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้(ดูมาตรฐาน 10.09 การแทรกแซงการบ าบดั และ 10.10 การยติุ
การบ าบดั ดว้ย) 

(จ) ถา้ผูรั้บบริการไม่สามารถจ่ายค่าบริการตามท่ีตกลงยนิยอมได ้และถา้นกัจิตวทิยาตั้งใจจะใชต้วัแทน
ในการเก็บเงินหรือวธีิทางกฎหมายในการเก็บค่าใชจ่้าย นกัจิตวทิยาตอ้งแจง้แก่บุคคลตั้งแต่แรกวา่ใช้
วธีิการเหล่านั้นจะถูกใชแ้ละใหโ้อกาสแก่บุคคลในการจ่ายเงินทนัที (ดูมาตรฐาน 4.05 การเปิดเผย, 
6.03 การไม่เก็บบนัทึกเอาไวใ้นการบริการท่ีไม่ไดใ้หค้่าตอบแทน, และ 10.01 การแจง้ใหแ้สดงความ
ยนิยอมในการบ าบดั ดว้ย) 

6.05 การแลกเปล่ียนกบัลูกคา้หรือผูป่้วย 
การแลกเปล่ียนเป็นการยอมรับสินคา้ บริการ หรือการตอบแทนท่ีไม่ใช่เงินจากลูกคา้หรือผูป่้วย ท่ี
แลกเปล่ียนกบับริการทางจิตวทิยา นกัจิตวทิยาอาจแลกเปล่ียนไดก็้ต่อเม่ือ (1) ไม่ใช่ลกัษณะทางคลินิก (2) 
การจดัค่าใชจ่้ายไม่ถูกใชใ้นทางท่ีผิด (ดูมาตรฐาน 3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น และ 6.04 ค่าใชจ่้ายและการจดั
แผนทางการเงิน ดว้ย) 

6.06 ความถูกตอ้งในการรายงานใหแ้ก่ผูใ้หก้ารตอบแทน หรือแหล่งใหทุ้น 
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ในการรายงานใหผู้จ่้ายเงินส าหรับบริการหรือแหล่งใหทุ้นวจิยั นกัจิตวทิยาใชแ้นวทางท่ีเหมาะสมในการ
รับประกนัความถูกตอ้งของการรายงานถึงลกัษณะของการใหบ้ริการหรือการท าวจิยั ค่าใชจ่้าย การคิด
ค่าบริการ หรือการใชจ่้าย และลกัษณะท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ช่ือของผูจ้ดั ขอ้คน้พบ และการ
วเิคราะห์ผลท่ีได ้(ดูมาตรฐาน 4.01 การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั, 4.04 ลดการรุกรานความเป็นส่วนตวัใหน้อ้ย
ท่ีสุด และ 4.05 การเปิดเผย ดว้ย) 

6.07 การส่งมอบและค่าใชจ่้าย 
เม่ือนกัจิตวทิยาจ่าย หรือไดรั้บค่าใชจ่้าย หรือแบ่งค่าใชจ่้ายกบัวชิาชีพอ่ืน นอกเหนือจากความสมัพนัธ์แบบ
ผูจ้า้งและลูกจา้งแลว้ การจ่ายเงินในแต่ละคร้ังข้ึนอยูก่บัการใหบ้ริการท่ีไดจ้ดัท า (คลินิก การใหค้  าปรึกษา 
การบริหาร หรืออ่ืนๆ) และไม่ข้ึนอยูก่บัการส่งมอบการใชจ่้ายเพียงอยา่งเดียว แลว้ไม่มีการใหบ้ริการ (ดู
มาตรฐาน 3.09 การร่วมมือกบัวชิาชีพอ่ืน ดว้ย) 

7 การศึกษาและการฝึกฝน 
7.01 การจดัหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกฝน 

นกัจิตวทิยามีความรับผิดชอบในการจดัหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกฝน เพ่ือหาทางรับประกนัวา่
หลกัสูตรเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนโดยใหค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และจดัใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของใบประกอบอาชีพ ใบวฒิุบตัร หรือเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีไดอ้า้งวา่สามารถท าไดจ้ากการเขา้หลกัสูตร
ดงักล่าว (ดูมาตรฐาน 5.03 การประชุมปฏิบติังานหรือโปรแกรมท่ีไม่ไดรั้บวฒิุการศึกษา ดว้ย) 

7.02 รายละเอียดของหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกฝน 
นกัจิตวทิยามีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกฝน เพ่ือหาทางรับประกนัวา่
รายละเอียดของหลกัสูตรถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับกนัในปัจจุบนั (รวมถึงการเขา้ร่วมในวชิาท่ีตอ้งการใน
หลกัสูตร หรือการปรึกษา การบ าบดั กลุ่มประสบการณ์ โครงการใหค้  าปรึกษา หรือการใหบ้ริการแก่
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร) รวมถึงจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการฝึก ค่าเล่าเรียนและ
ผลประโยชน์ และส่ิงท่ีตอ้งการท่ีพึงพอใจเม่ือส าเร็จการศึกษา ขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งท าใหส้มาชิกท่ีสนใจ
ทั้งหมดสามารถหาได ้

7.03 ความถูกตอ้งของการฝึกฝน 
(ก) นกัจิตวทิยาหาทางท่ีเหมาะสมเพ่ือรับประกนัวา่ประมวลการสอนถูกตอ้งโดยค านึงถึงหวัขอ้ท่ีการ

สอนครอบคลุมเอาไว ้จากการประเมินความกา้วหนา้ของการสอน และลกัษณะของประสบการณ์ท่ี
ไดจ้ากการสอน มาตรฐานน้ีไม่ไดร้วมถึงผูส้อนไดป้รับปรุงเน้ือหาหรือความตอ้งการเม่ือผูส้อน
พิจารณาจ าเป็นหรือเหมาะสมในการสอน นกัเรียนจะตอ้งรู้ถึงการปรับปรุงวธีิการสอนนานเพียงพอ
เพื่อใหพ้วกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของการสอน (ดูมาตรฐาน 5.01 การหลีกเล่ียงขอ้ความท่ีผิดหรือ
โกหก ดว้ย) 

(ข) นกัจิตวทิยาแสดงขอ้มูลทางจิตวทิยาอยา่งถูกตอ้ง เม่ือเก่ียวขอ้งกบัการสอนหรือการฝึกฝน (ดู
มาตรฐาน 2.03 การธ ารงไวซ่ึ้งความสามารถ ดว้ย) 

7.04 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน 
นกัจิตวทิยาไม่เรียกร้องใหน้กัเรียนหรือผูท่ี้ถูกฝึกฝนเปิดเผยขอ้งมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรหรือการสอน ทั้งแบบพดูหรือแบบเขียน เก่ียวกบัประวติัทางเพศ ประวติัการถูกท าร้ายหรือ
ทอดท้ิง ประวติัการบ าบดัทางจิตวทิยา และความสมัพนัธ์กบัพอ่แม่ เพ่ือน และคู่แต่งงาน หรือบุคคลท่ี
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ส าคญั ยกเวน้ถา้ (1) เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในหลกัสูตรหรือการฝึกฝน โดยไดร้ะบุอยา่งชดัเจนในขอ้
เรียกร้องจากการสมคัรหรือเอกสารท่ีอยูใ่นหลกัสูตร (2) ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งประเมินหรือไดรั้บเพ่ือช่วยเหลือ
ใหน้กัเรียนผูท่ี้มีปัญหาส่วนบุคคลอาจจะถูกตดัสินอยา่งมีเหตุผลใหกี้ดกนัพวกเขาออกจากการท ากิจกรรม
แบบวชิาชีพหรือการฝึกฝนท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ หรือก่อใหเ้กิดภยัคุกคามแก่นกัเรียนหรือบุคคลอ่ืน 

7.05 การบ าบดัแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มท่ีจะตอ้งท า 
(ก) เม่ือการบ าบดัแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเป็นความตอ้งการของโปรแกรมหรือหลกัสูตร 

นกัจิตวทิยาตอ้งจดัใหโ้ปรแกรมอนุญาตใหน้กัเรียนในโปรแกรมระดบัปริญญาตรี โท หรือเอก มี
ทางเลือกในการบ าบดักบัผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมดงักล่าว (ดูมาตรฐาน 7.02 
รายละเอียดของหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกฝน ดว้ย) 

(ข) คณะท่ีหรือมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรับผิดชอบต่อการประเมินผลงานทางวชิาการของนกัเรียน ตอ้ง
ไม่ใหก้ารบ าบดัดว้ยตนเอง (ดูมาตรฐาน 3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น ดว้ย) 

7.06 การประเมินผลงานของนกัเรียนหรือผูท่ี้ดูแลอยู ่
(ก) ในความสมัพนัธ์แบบวชิาการหรือการดูแล นกัจิตวทิยาตอ้งสร้างกระบวนการท่ีจ าเพาะ และเหมาะสม

แก่เวลา ในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่นกัเรียนหรือผูไ้ดรั้บการดูแล ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ในการประเมิน ตอ้งจดัใหแ้ก่นกัเรียนตั้งแต่การเร่ิมการดูแล 

(ข) นกัจิตวทิยาประเมินนกัเรียนหรือผูไ้ดรั้บการฝึกฝนโดยพ้ืนฐานของผลงานจริง ท่ีเก่ียวขอ้งหรือถูก
สร้างโดยความตอ้งการของหลกัสูตร 

7.07 สมัพนัธภาพทางเพศกบันกัเรียนหรือผูท่ี้ดูแลอยู ่
นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัสมัพนัธภาพทางเพศกบันกัเรียนหรือผูท่ี้ถูกดูแลท่ีอยูใ่นภาควชิา บริษทัตวัแทน 
หรือศูนยฝึ์กฝน หรือกบับุคคลท่ีนกัจิตวทิยาตอ้งหรือมีแนวโนม้ท่ีจะมีอ านาจในการประเมิน (ดูมาตรฐาน 
3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น ดว้ย) 

8 การวจิยัและการเผยแพร่ 
8.01 การอนุญาตจากสถาบนั 

เม่ือตอ้งขอรับอนุญาตจากสถาบนั นกัจิตวทิยาใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้เสนองานวจิยัและไดรั้บการ
อนุญาตจากสถาบนัก่อนท าวจิยั พวกเขาท าวจิยัจากรายละเอียดการวจิยัท่ีไดรั้บอนุญาต 

8.02 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั 
(ก) เม่ือไดแ้จง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยัตามท่ีมาตรฐาน 3.10 ตอ้งการ นกัจิตวทิยาแจง้ผูร่้วมการ

ทดลองเก่ียวกบั (1) จุดประสงคข์องการวจิยั ระยะเวลาการวจิยัท่ีคาดการณ์ไว ้และกระบวนการวจิยั 
(2) สิทธิท่ีจะปฏิเสธในการเขา้ร่วมและการยกเลิกการเขา้ร่วมขณะท่ีไดเ้ขา้ร่วมไปแลว้ (3) ผลท่ี
คาดการณ์เอาไวเ้ม่ือปฏิเสธหรือยกเลิกการเขา้ร่วม (4) ปัจจยัท่ีคาดการณ์ไดว้า่อาจมีอิทธิพลต่อความ
เตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมการทดลอง เช่น ความเส่ียงท่ีเป็นไปได ้ความไม่สบายใจ หรือผลจากการคดัคา้น 
ไม่เห็นดว้ยในการวจิยั (5) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวจิยั (6) ขอบเขตของความลบั (7) ส่ิงจูงใจใน
การเขา้ร่วม (8) ใครท่ีสามารถติดต่อเม่ือมีค าถามเก่ียวกบัการวจิยัและสิทธิในการเขา้ร่วมงานวจิยั พวก
เขาเปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีจะเป็นผูร่้วมการทดลองถามค าถามและใหค้  าตอบแก่พวกเขา (ดูมาตรฐาน 
8.03 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบนัทึกเสียงหรือภาพในการวจิยั, 8.05 การยกเวน้การแจง้ให้
แสดงค ายนิยอมในการวจิยั และ 8.07 การหลอกลวงในการวจิยั ดว้ย) 
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(ข) นกัจิตวทิยาท่ีจดัท าการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ารบ าบดัในเชิงทดลองควรท าใหผู้ร่้วมการ
ทดลองกระจ่างชดัตั้งแต่เร่ิมตน้งานวจิยั (1) ลกัษณะการบ าบดัในเชิงทดลอง (2) บริการท่ีอาจจะให้
หรือไม่ใหแ้ก่กลุ่มควบคุม ถา้เห็นควรท่ีจะแจง้ (3) วธีิในการจดัคนเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
(4) ทางเลือกท่ีจะบ าบดัแบบอ่ืนท่ีผูท้ดลองจดัให ้เม่ือบุคคลไม่อยากท่ีจะเขา้ร่วมในการวจิยั หรือ
ตอ้งการท่ีจะยกเลิกเม่ือการศึกษาไดเ้ร่ิมตน้แลว้ และ (5) ค่าตอบแทนท่ีใหแ้ก่ผูร่้วมการทดลองหรือ
ค่าใชจ่้ายของผูท้ดลองเม่ือเขา้ร่วม รวมถึงค่าชดเชยจากผูร่้วมการทดลองหรือผูส้นบัสนุนกลุ่มอ่ืนท่ีหา
มาได ้(ดูมาตรฐาน 8.02ก การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม ดว้ย) 

8.03 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบนัทึกเสียงหรือภาพในการวจิยั 
นกัจิตวทิยาไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแจง้แสดงค ายนิยอมจากผูร่้วมการวจิยัในการบนัทึกภาพหรือเสียง
ส าหรับเป็นขอ้มูล ถา้ (1) การวจิยัประกอบดว้ยการสงัเกตตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะเพียงอยา่งเดียว และ
การสงัเกตไม่ไดต้ั้งใจไวว้า่จะน าบนัทึกไปใชใ้นวธีิท่ีสามารถระบุตวัตนของบุคคลหรือก่อใหเ้กิดอนัตราย 
หรือ (2) การวจิยัถูกสร้างข้ึนโดยมีการหลอกลวง การแสดงค ายนิยอมในการบนัทึกจะไดรั้บในช่วงการ
เปิดเผยความจริง (ดูมาตรฐาน 8.07 การหลอกลวงในการวจิยั ดว้ย) 

8.04 ลูกคา้หรือผูป่้วย นกัเรียน และผูร่้วมการวจิยัท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(ก) เม่ือนกัจิตวทิยาท าวจิยักบัลูกคา้หรือผูป่้วย นกัเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมาเป็นผูร่้วมการวจิยั 

นกัจิตวทิยาหาทางท่ีจะปกป้องบุคคลท่ีจะเป็นผูร่้วมการวจิยัจากการไม่สามารถไม่ร่วมในงานวจิยัหรือ
ยกเลิกการเขา้ร่วมงานวจิยักลางคนั 

(ข) เม่ือการเขา้ร่วมการวจิยัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการในหลกัสูตร หรือเป็นโอกาสในการไดป้ระโยชน์ในหลกัสูตร
เพ่ิมเติม ผูท่ี้จะเขา้ร่วมในงานวจิยัตอ้งไดรั้บกิจกรรมเป็นทางเลือกอ่ืนท่ียติุธรรม 

8.05 การยกเวน้การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั 
นกัจิตวทิยาอาจยกเวน้การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการวจิยั ในกรณีเหล่าน้ีเท่านั้น (1) การวจิยัไม่อาจ
ท านายล่วงไดว้า่จะท าใหเ้กิดความไม่พอใจหรืออนัตราย และรวมถึง (ก) อยูใ่นรูปแบบของ การศึกษา การ
ปฏิบติัการในการศึกษาโดยปกติ หลกัสูตรการเรียน หรือวธีิการจดัการในหอ้งเรียน ท่ีสามารถท าไดใ้น
สภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษา (ข) แบบสอบถามท่ีไม่ระบุช่ือ การสงัเกตสภาพธรรมชาติ และการวจิยัจาก
การรวบรวมเอกสารเก่าเท่านั้น ท่ีการเปิดเผยของผูต้อบจะไม่ท าใหผู้ร่้วมการทดลองเกิดอนัตรายทั้ง
ทางดา้นอาชญากรรมหรือกฎหมาย หรือท าลายช่ือเสียงดา้นการเงิน ความสามารถในการถูกจา้งงาน หรือ
ช่ือเสียง และความลบัจะตอ้งถูกปกปิด หรือ (ค) การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือประสิทธิภาพของ
องคก์รท่ีท าในสภาพแวดลอ้มในองคก์ร ท่ีไม่มีความเส่ียงต่อสภาพการจา้งงาน และความลบัของผูร่้วมการ
ทดลอง ท่ีตอ้งถูกปกปิดเอาไว ้หรือ (2) นอกเหนือจากน้ี ไดรั้บการอนุญาตจากกฎหมายหรือรัฐหรือ
ขอ้บงัคบัในสถาบนั 

8.06 การชกัชวนใหเ้ป็นผูร่้วมการวจิยั 
(ก) นกัจิตวทิยาสร้างความพยายามอยา่งเหมาะสม ในการหลีกเล่ียงการยืน่ขอ้เสนอดา้นการเงินหรือดา้น

อ่ืนๆ ท่ีมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม ส าหรับการแลกเปล่ียนในการร่วมงานวจิยั ท่ีการแลกเปล่ียน
เหล่านั้นดูเหมือนวา่เป็นการบงัคบัในการเขา้ร่วมการทดลอง 
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(ข) เม่ือน าบริการแบบวชิาชีพเป็นขอ้เสนอในการเขา้ร่วมงานวจิยั นกัจิตวทิยาท าให ้ลกัษณะของการ
บริการ รวมถึงความเส่ียง ขอ้บงัคบั และขอ้จ ากดั ชดัเจน (ดูมาตรฐาน 6.05 การแลกเปล่ียนกบัลูกคา้
หรือผูป่้วย ดว้ย) 

8.07 การหลอกลวงในการวจิยั 
(ก) นกัจิตวทิยาไม่ท าการศึกษาท่ีมีการหลอกลวง ยกเวน้ พวกเขาก าหนดไวว้า่การใชเ้ทคนิคการ

หลอกลวงมีเหตผุลอนัสมควรและส าคญัในดา้นความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ การศึกษา หรือคุณคา่
ในการประยกุตใ์ช ้และไม่มีทางเลือกท่ีไม่หลอกลวงท่ีมีประสิทธิภาพอยู ่

(ข) นกัจิตวทิยาไม่หลอกลวงบุคคลท่ีจะเป็นผูร่้วมการทดลองเก่ียวกบัการวจิยั ท่ีอาจท าใหเ้กิดความ
เจ็บปวดทางดา้นร่างกาย หรือความไม่พึงพอใจดา้นอารมณ์อยา่งรุนแรง 

(ค) นกัจิตวทิยาอธิบายการหลอกลวง ท่ีเป็นลกัษณะของการสร้างการวิจยัและท าการทดลองใหส้มบูรณ์ 
ใหแ้ก่ผูร่้วมการทดลองใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ อาจเป็นตอนสรุปของการเขา้ร่วม แต่ไม่ชา้ไปกวา่
การสรุปผลการรวบรวมขอ้มูล และอนุญาตใหผู้ร่้วมการทดลองยกเลิกขอ้มูลเหล่านั้น (ดูมาตรฐาน 
8.08 การเปิดเผยความจริง ดว้ย) 

8.08 การเปิดเผยความจริง 
(ก) นกัจิตวทิยาใหโ้อกาสแก่ผูร่้วมการทดลองทนัที เม่ือพวกเขาตอ้งการไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั

ลกัษณะ ผล และขอ้สรุปของงานวจิยั และพวกเขาหาทางท่ีจะแกไ้ขการเขา้ใจผดิท่ีผูร่้วมการทดลอง
อาจจะมี ซ่ึงเป็นส่ิงนกัจิตวทิยาตอ้งตระหนกัไว ้

(ข) ถา้ค่านิยมทางวทิยาศาสตร์หรือมนุษยธรรม เป็นเหตุผลอนัสมควรในการใหข้อ้มูลล่าชา้หรือตอ้ง
หน่วงเหน่ียวขอ้มูลเอาไว ้นกัจิตวทิยาหาวธีิการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียงอนัตราย 

(ค) เม่ือนกัจิตวทิยาเร่ิมตระหนกัวา่กระบวนการวจิยัอาจท าใหผู้ร่้วมการทดลองเกิดอนัตราย พวกเขา
หาทางท่ีจะลดอนัตรายใหน้อ้ยท่ีสุด 

8.09 การดูแลอยา่งมีมนุษยธรรมและการใชส้ตัวใ์นการวจิยั 
(ก) นกัจิตวทิยาไดม้า ดูแล ใช ้ก าจดัสตัวใ์หส้อดคลอ้งกบักฎหรือขอ้บงัคบัระดบัชาติ รัฐ หรือส่วนทอ้งถ่ิน 

และมาตรฐานวชิาชีพ 
(ข) นกัจิตวทิยาท่ีถูกฝึกในระเบียบวธีิวจิยัและประสบการณ์ในการดูแลสตัวท์ดลอง ตอ้งดูแลกระบวนการ

ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัว ์และมีหนา้ท่ีรับประกนัโดยพจิารณาถึงความสุขสบาย สุขภาพ และการ
ปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรมต่อสตัว ์ใหเ้หมาะสม 

(ค) นกัจิตวทิยารับประกนัวา่ทุกคนท่ีใชส้ตัว ์ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของพวกเขา ไดรั้บการสอนเก่ียวกบั
ระเบียบวธีิวจิยั และการดูแล เล้ียงดู และจดัการกบัสตัวป์ระเภทท่ีใช ้ในขอบเขตของบทบาทท่ี
เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.05 การใหผู้อ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน ดว้ย) 

(ง) นกัจิตวทิยามีความพยายามลดความไม่สบาย การติดเช้ือ การเจ็บป่วย หรือความเจบ็ของสตัวท์ดลอง
ใหน้อ้ยท่ีสุด 

(จ) นกัจิตวทิยาใชก้ระบวนการต่างๆ ใหส้ตัวป์ระสบกบัความเจ็บ ความเครียด หรือไม่ใหใ้นส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรับชีวติ (เช่น อดอาหาร) เม่ือไม่มีวธีิอ่ืนและเป้าหมายใหเ้หตุผลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความกา้วหนา้
ในดา้นวทิยาศาสตร์ การศึกษา หรือค่านิยมในการประยกุตใ์ช ้เท่านั้น 
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(ฉ) นกัจิตวทิยาใชก้ระบวนการผา่ตดัโดยวางยาสลบอยา่งเหมาะสม และใชเ้ทคนิคเพ่ือหลีกเล่ียงการติด
เช้ือและลดความเจ็บปวดระหวา่งหรือหลงัการผา่ตดัใหน้อ้ยท่ีสุด 

(ช) เม่ือเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมในการท าใหส้ตัวเ์สียชีวติ นกัจิตวทิยาท าอยา่งรวดเร็ว โดยใชค้วามพยายามลด
ความเจบ็ดว้ยวธีิการท่ีไดรั้บการยอมรับ 

8.10 การรายงานผลการวจิยั 
(ก) นกัจิตวทิยาไม่ปลอมแปลงขอ้มูล (ดูมาตรฐาน 5.01ก การหลีกเล่ียงขอ้ความท่ีผดิหรือโกหก ดว้ย) 
(ข) ถา้นกัจิตวทิยาพบวา่มีความผิดพลาดอยา่งเด่นชดัในงานท่ีเผยแพร่ออกไป ตอ้งพยายามหาทางแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดเหล่านั้นโดยแกส่ิ้งท่ีผิด ถอนค าพดู ระบุขอ้ผิดพลาดในส่ิงตีพิมพ ์หรือวธีิการอ่ืนท่ี
เหมาะสมแลว้ท่ีสามารถเผยแพร่ออกไปได ้

8.11 การลอกผลงาน 
นกัจิตวทิยาไม่น าส่วนประกอบจากงานหรือขอ้มูลของคนอ่ืน ถึงแมว้า่จะอา้งถึงงานหรือขอ้มูลของผูอ่ื้น
เป็นคร้ังคราว 

8.12 การเผยแพร่ช่ือเสียง 
(ก) นกัจิตวทิยาไดรั้บหนา้ท่ีและช่ือเสียง รวมถึงการลงช่ือเป็นผูแ้ต่ง เฉพาะงานท่ีพวกเขาไดท้ าจริง หรือ

เป็นส่ิงท่ีพวกเขาพฒันาใหดี้ข้ึน เท่านั้น (ดูมาตรฐาน 8.12ข การเผยแพร่ช่ือเสียง ดว้ย) 
(ข) การเป็นผูแ้ตง่หลกัหรือช่ือจากการเผยแพร่อ่ืนๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสนบัสนุนงานทางวทิยาศาสตร์

หรือวชิาชีพท่ีแต่ละบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยไม่ค านึงเพียงแคส่ถานะท่ีเก่ียวขอ้ง การครอบครอง
ต าแหน่งในสถาบนั เช่น หวัหนา้ภาค เท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เหตุผลเพียงพอส าหรับการใส่ช่ือเป็นผู ้
แต่ง การสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานเขียนท่ีเผยแพร่ เพียงเลก็นอ้ยใหแ้จง้ไวอ้ยา่งเหมาะสม เช่น หมาย
เหตท่ีุอยูท่า้ยหนา้หนงัสือ หรือขอ้ความแนะน า 

(ค) นกัเรียนเป็นมีรายช่ือเป็นผูแ้ต่งหลกัของบทความท่ีมีผูแ้ต่งหลายคน โดยเน้ือความมาจากวทิยานิพนธ์
ระดบัดุษฎีบณัฑิตอยา่งมาก อาจารยท่ี์ปรึกษาในคณะอภิปรายเร่ืองการลงช่ือผูแ้ต่งกบันกัเรียนใหเ้ร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้รวมถึงกระบวนการวจิยัและการเผยแพร่ทั้งหมด ยกเวน้ในสถานการณ์ท่ีเป็น
ขอ้ยกเวน้ (ดูมาตรฐาน 8.12ข การเผยแพร่ช่ือเสียง ดว้ย) 

8.13 การคดัลอกการเผยแพร่ขอ้มูล 
นกัจิตวทิยาไม่เผยแพร่ขอ้มูลดั้งเดิมท่ีไดเ้ผยแพร่มาก่อนหนา้น้ีแลว้ ส่ิงน้ีไม่รวมถึงการตีพิมพข์อ้มูลอีกคร้ัง
เม่ือพวกเขาท าโดยไดรั้บการยอมรับอยา่งเหมาะสม 

8.14 การแบ่งปันขอ้มูลการวจิยัเพ่ือยนืยนัความถูกตอ้ง 
(ก) หลงัจากผลการวจิยัไดถู้กตีพิมพแ์ลว้ นกัจิตวทิยาไม่หน่วงเหน่ียวขอ้มูลเอาไว ้เม่ือการสรุปของพวก

เขา มีการตั้งขอ้สงสยัจากนกัวชิาชีพท่ีมีความสามารถ ซ่ึงตอ้งการพิสูจน์ค  ากล่าวอา้งท่ีมีหลกัฐานผา่น
การวเิคราะห์อีกคร้ัง หรือผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลเหล่านั้นแค่เพียงเพ่ือวตัถุประสงคน์ั้น นกัจิตวทิยาตอ้ง
จดัขอ้มูลซ่ึงสามารถปกป้องความลบัของผูร่้วมการทดลองได ้และถา้สิทธิทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นเจา้ของของขอ้มูลไม่กีดกนัการเผยแพร่ มาตรฐานน้ีไม่กีดกนัความตอ้งการของนกัจิตวทิยา 
ใหก้ลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหข้อ้มูล 
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(ข) นกัจิตวทิยาผูร้้องขอขอ้มูลจากนกัจิตวทิยาคนอ่ืนเพื่อไปพิสูจน์ค  ากล่าวอา้งท่ีมีหลกัฐาน ผา่นการ
วเิคราะห์อีกคร้ัง ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บการแบ่งปันเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ไดป้ระกาศไวแ้ลว้ นกัจิตวทิยาผูร้้อง
ขอไดรั้บค ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท่ีจะใชข้อ้มูลไปในแนวทางอ่ืนทุกคร้ัง 

8.15 ผูท้บทวน 
นกัจิตวทิยาทบทวนส่ิงต่างๆ ท่ีไดรั้บการเสนอมา ส าหรับการน าเสนอ การเผยแพร่ การอนุญาต หรือการ
น าเสนองานวจิยั ใหว้จิารณ์โดยเคารพการเป็นความลบัของ และความเป็นเจา้ของขอ้มูลเหล่านั้นของบุคคล
ท่ีไดเ้สนอ 

9 การประเมิน 
9.01 พ้ืนฐานส าหรับการประเมิน 

(ก) นกัจิตวทิยาท าใหข้อ้คิดเห็นท่ีอยูใ่นการแนะน า รายงาน และขอ้ความวนิิจฉยัหรือประเมิน รวมถึงการ
พิสูจน์ในศาล มีพ้ืนฐานจากขอ้มูลหรือเทคนิคท่ีเพียงพอในการพิสูจน์ขอ้คน้พบของพวกเขา (ดู
มาตรฐาน 2.04 พ้ืนฐานการตดัสินใจในทางวทิยาศาสตร์และวชิาชีพ ดว้ย) 

(ข) ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้น 9.01ค นกัจิตวทิยาใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะทางจิตวทิยาของแต่ละบุคคล 
เฉพาะหลงัจากท่ีพวกเขาไดท้ าการทดสอบแก่บุคคลเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนค ากล่าวหรือขอ้สรุป ถา้ใช้
ความพยายามอยา่งเหมาะสมแลว้ การทดสอบไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง นกัจิตวทิยาระบุถึงความ
พยายามท่ีพวกเขาไดท้ า และผลของความพยายามเหล่านั้น แลว้ท าใหก้ระจ่างชดัถึงผลกระทบของ
ขอ้มูลท่ีจ ากดัต่อความเท่ียงและความตรงของขอ้คิดเห็นของพวกเขา และจ ากดัลกัษณะหรือขอบเขต
ของขอ้สรุปและค าแนะน าใหเ้หมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.01 ขอบเขตของความสามารถ และ 9.06 การ
แปรความหมายของการประเมิน ดว้ย) 

(ค) เม่ือนกัจิตวทิยา ท ารายงานทบทวนการบนัทึกจากการประเมิน หรือการใหค้  าปรึกษา หรือการดูแล 
และการทดสอบของแต่ละบุคคลไม่ไดจ้ าเป็นส าหรับการใหข้อ้คิดเห็น นกัจิตวทิยาอธิบายถึงส่ิง
เหล่าน้ีและแหล่งของขอ้มูลท่ีพวกเขาใชใ้นการสรุปหรือแนะน า 

9.02 การใชก้ารประเมิน 
(ก) นกัจิตวทิยาจดัการ ปรับปรุง ใหค้ะแนน ตีความ หรือใชเ้ทคนิคการประเมิน การสมัภาษณ์ การ

ทดสอบ หรือเคร่ืองมือแต่ละวธีิ เพ่ือจุดประสงคท่ี์เหมาะสมในแง่ของการวจิยั หรือใหมี้หลกัฐานของ
ประโยชน์และความเหมาะสมในการน าเทคนิคไปใช ้

(ข) นกัจิตวทิยาใชเ้คร่ืองมือประเมิน ท่ีความตรงและความเท่ียงไดร้ะบุเอาไว ้ในการใชส้ าหรับสมาชิกใน
ประชากรท่ีไดรั้บการทดสอบ เม่ือความตรงหรือความเท่ียงของเคร่ืองมือไม่ไดร้ะบุเอาไว ้นกัจิตวทิยา
อธิบายถึงจุดเด่นและขอ้จ ากดัของผลและการตีความของการทดสอบ 

(ค) นกัจิตวทิยาใชว้ธีิการประเมินใหเ้หมาะสมกบัความชอบในการใชภ้าษา และความสามารถของแต่ละ
บุคคล ถา้การใชภ้าษาอ่ืนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการประเมินมากกวา่ 

9.03 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการประเมิน 
(ก) นกัจิตวทิยาไดรั้บการแสดงค ายนิยอมส าหรับการประเมิน หรือการใหบ้ริการวนิิจฉยั จากท่ีไดอ้ธิบาย

ไวใ้นมาตรฐาน 3.10 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม ยกเวน้เม่ือ (1) การทดสอบเป็นค าสัง่ในทางกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัของรัฐ (2) การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมไดถู้กแสดงเป็นนยัแลว้ เพราะการทดสอบถูกท า
เป็นกิจวตัรในกิจกรรมการศึกษา ในสถาบนั หรือในองคก์าร (เช่น เม่ือผูร่้วมการทดลองยอมรับอยา่ง
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เตม็ใจในการประเมินเม่ือสมคัรเขา้ท างาน) หรือ (3) วตัถุประสงคห์น่ึงของการทดสอบคือประเมิน
ความสามารถในการตดัสินใจ การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมรวมถึงการอธิบายถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคข์องการประเมิน ค่าธรรมเนียม ความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีสาม และขอบเขตของความลบั 
และควรใหโ้อกาสท่ีเพียงพอส าหรับการถามค าถามและไดรั้บค าตอบของลูกคา้หรือผูป่้วย 

(ข) นกัจิตวทิยาแจง้บุคคลท่ีมีความสามารถในการแสดงค ายนิยอมอยา่งน่าสงสยั ท่ีแสดงค ายนิยอมหรือ
ส าหรับผูท่ี้การทดสอบเป็นค าสัง่จากกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของรัฐ เก่ียวกบัลกัษณะและจุดมุ่งหมาย
ของบริการการประเมินท่ีไดเ้สนอ ใชภ้าษาท่ีผูท่ี้ไดรั้บการประเมินสามารถเขา้ใจได ้

(ค) นกัจิตวทิยาท่ีใชบ้ริการจากผูตี้ความการประเมิน ไดรั้บการแสดงค ายนิยอมจากลูกคา้หรือผูป่้วยท่ีจะ
ใชผู้ตี้ความผูน้ั้น รับประกนัความลบัของผลการทดสอบและรักษาความปลอดภยัของการวดั และ
รวมถึงในขอ้แนะน า การรายงาน และขอ้ความวนิิจฉยัหรือประเมิน รวมถึงพิสูจน์ในศาล อภิรายเร่ือง
ขอ้จ ากดัทั้งหมดของขอ้มูลท่ีรับ (ดูมาตรฐาน 2.05 การใหผู้อ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน, 4.01 การธ ารงไวซ่ึ้ง
ความลบั, 9.01 พ้ืนฐานการประเมิน, 9.06 การแปรความหมายของการประเมิน และ 9.07 การประเมิน
โดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ ดว้ย) 

9.04 การเปิดเผยขอ้มูลในการทดสอบ 
(ก) ในค าศพัท ์ขอ้มูลการทดสอบ หมายถึง คะแนนดิบและคะแนนท่ีอยูใ่นมาตรวดัแบบต่อเน่ือง การ

ตอบสนองของลูกคา้หรือผูป่้วยตอ่ค าถามหรือส่ิงเร้าของแบบทดสอบ และการจดบนัทึกหรือการ
บนัทึกของนกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค ากล่าวและพฤติกรรมของลูกคา้หรือผูป่้วยระหวา่งการทดสอบ 
ส่วนของวสัดุการทดสอบท่ีเป็นการตอบสนองของลูกคา้หรือผูป่้วยจดัใหร้วมอยูใ่นค านิยามของ
ขอ้มูลการทดสอบดว้ย จากการมอบใหลู้กคา้หรือผูป่้วย นกัจิตวทิยาใหข้อ้มูลการทดสอบแก่ลูกคา้
หรือผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืนท่ีระบุในการมอบ นกัจิตวทิยาอาจจะหยดุการมอบขอ้มูลการทดสอบ
เพื่อท่ีจะปกป้องลูกคา้ ผูป่้วย หรือบุคคลอ่ืนจากอนัตรายท่ีชดัเจน หรือการน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ หรือ
การตีความขอ้มูลหรือการทดสอบผิด จดจ าไวว้า่มีหลายกรณี ท่ีตอ้งมอบขอ้มูลท่ีเป็นความลบัใน
สถานการณ์ท่ีถูกบงัคบัโดยกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 9.11 การรักษาความลบัของแบบทดสอบ ดว้ย) 

(ข) เม่ือไม่มีการมอบใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูป่้วย นกัจิตวทิยาใหข้อ้มูลการทดสอบเฉพาะเม่ือเป็นความตอ้งการ
ของกฎหมายหรือค าสัง่จากศาล 

9.05 การสร้างแบบทดสอบ 
นกัจิตวทิยาผูพ้ฒันาแบบวดัหรือเทคนิคการประเมินอ่ืน ใชก้ระบวนการในการวดัทางจิตวทิยาท่ีเหาะสม
และเป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์หรือวชิาชีพในปัจจุบนั ส าหรับการออกแบบเคร่ืองมือ การท าใหเ้ป็น
มาตรฐาน การท าใหถู้กตอ้ง การลดหรือการขจดัอคติ รวมถึงขอ้แนะน าส าหรับการใช ้

9.06 การแปรความหมายของการประเมิน 
เม่ือแปรความหมายผลการประเมิน รวมถึงการแปรความโดยอตัโนมติั นกัจิตวทิยาใส่ใจถึงวตัถุประสงค์
ของการประเมิน เช่นเดียวกบัปัจจยัในการทดสอบอนัหลากหลาย ความสามารถในการท าแบบทดสอบ 
และลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคลท่ีถูกประเมิน เช่น ความแตกต่างดา้นสถานการณ์ แต่ละบุคคล ภาษา และ
วฒันธรรม ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินของนกัจิตวทิยาหรือลดวามถูกตอ้งของการแปรความหมาย 
พวกเขาช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้จ ากดัท่ีส าคญัในการแปรความหมายของพวกเขา (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ ค 
ขอบเขตของความสามารถ และ 3.01 การแบ่งแยกอยา่งไม่ยติุธรรม ดว้ย) 
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9.07 การประเมินโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ 
นกัจิตวทิยาไม่ส่งเสริมการใชเ้ทคนิคการประเมินทางจิตวทิยาท่ีท าโดยผูท่ี้ไม่มีคุณภาพ ยกเวน้แต่เม่ือการ
ใชเ้หล่านั้นถูกกระท าเพ่ือจุดประสงคใ์นการฝึกฝน โดยมีการดูแลอยา่งเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้
ผูอ่ื้นท าหนา้ท่ีแทน ดว้ย) 

9.08 แบบทดสอบและผลของแบบทดสอบท่ีลา้สมยั 
(ก) นกัจิตวทิยาไม่น าการประเมินหรือการตดัสินใจแทรกแซง หรือค าแนะน าส าหรับขอ้มูล หรือผลการ

ทดสอบ ท่ีลา้สมยัส าหรับวตัถุประสงคบ์างอยา่ง มายดึถือเป็นหลกั 
(ข) นกัจิตวทิยาไม่ยดึถือการตดัสินใจหรือขอ้แนะน าจากการวดัและการทดสอบท่ีลา้สมยัและไม่เป็น

ประโยชน์ส าหรับวตัถุประสงคบ์างอยา่ง 
9.09 การใหค้ะแนนทดสอบและการใหบ้ริการแปรความหมาย 

(ก) นกัจิตวทิยาผูเ้สนอการใหบ้ริการประเมินหรือใหค้ะแนนกบันกัวชิาชีพคนอ่ืน อธิบายวตัถุประสงค ์ค่า
ปกติ ความตรง ความเท่ียง และการน ากระบวนการดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้หรือคุณสมบติัพิเศษใดๆ ท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(ข) นกัจิตวทิยาเลือกการบริการใหค้ะแนนหรือแปรความหมาย (รวมถึงบริการโดยอตัโนมติั) บนพ้ืนฐาน
ของหลกัฐานความตรงของโปรแกรมและกระบวนการ เช่นเดียวกบัการพิจารณาอยา่งเหมาะสมใน
ดา้นอ่ืนๆ (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ ค ขอบเขตของความสามารถ ดว้ย) 

(ค) นกัจิตวทิยารักษาความรับผิดชอบส าหรับการประยกุตใ์ช ้การแปรความหมาย การใชเ้คร่ืองมือ การ
ประเมิน อยา่งเหมาะสม ไม่วา่พวกเขาจะใหค้ะแนนและตีความการทดสอบดงักล่าวดว้ยตนเอง หรือ
ใชบ้ริการจากผูอ่ื้นหรือเคร่ืองมืออตัโนมติั 

9.10 การอธิบายผลการประเมิน 
ไม่ค านึงวา่การใหค้ะแนนและการตีความจะท าโดยนกัจิตวทิยา ลูกจา้ง ผูช่้วย เคร่ืองอตัโนมติั หรือคนอ่ืนท่ี
อยูใ่นบริการ นกัจิตวทิยาหาทางท่ีเหมาะสมท่ีจะรับประกนัการอธิบายผลการทดสอบท่ีใหแ้ก่แต่ละบุคคล 
และเป็นตวัแทนของผูใ้หก้ารทดสอบอยา่งแน่ชดั ถา้ลกัษณะของความสมัพนัธ์ไม่กีดกนัการใหค้  าอธิบาย
ผลการทดสอบ (เช่น การใหค้  าปรึกษาแก่องคก์รบางองคก์ร ลกัษณะก่อนการวา่จา้ง หรือการคดัคนเพ่ือ
ความปลอดภยั หรือการประเมินทางกฎหมาย) ขอ้เทจ็จริงควรไดรั้บการอธิบายใหก้ระจ่างแก่บุคคลท่ีไดรั้บ
การประเมินตั้งแต่แรกเร่ิม 

9.11 การรักษาความลบัของแบบทดสอบ 
ในค าศพัท ์วสัดุการทดสอบ หมายถึง คู่มือ เคร่ืองมือ วธีิการประพฤติปฏิบติั และค าถามหรือส่ิงเร้าในการ
ทดสอบ และไม่รวมถึงขอ้มูลการทดสอบ ท่ีไดนิ้ยามไปแลว้ในมาตรฐาน 9.04 การเปิดเผยขอ้มูลในการ
ทดสอบ นกัจิตวทิยาใชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสมท่ีจะรักษาความสมบูรณ์และความลบัของวสัดุการ
ทดสอบ และเทคนิคการประเมินอ่ืนๆ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและหนา้ท่ีในสญัญา และในวธีิท่ีปฏิบติั
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 

10 การบ าบดั 
10.01 การแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอมในการบ าบดั 

(ก) เม่ือไดรั้บการแสดงค ายนิยอมในการบ าบดัตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นมาตรฐาน 3.10 การแจง้ใหแ้สดงการ
ยนิยอม นกัจิตวทิยาแจง้ใหลู้กคา้หรือผูป่้วยใหเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดใ้นความสมัพนัธ์เชิงบ าบดั
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เก่ียวกบัลกัษณะและแนวทางในการบ าบดัท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ค่าธรรมเนียม ความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ี
สาม และขอบเขตของความลบั และใหโ้อกาสอยา่งเพียงพอท่ีลูกคา้หรือผูป่้วยถามค าถามและไดรั้บ
ค าตอบ (ดูมาตรฐาน 4.02 อภิปรายเร่ืองขอบเขตของความลบั และ 6.04 ค่าใชจ่้ายและการจดัแผน
ทางการเงิน ดว้ย) 

(ข) เม่ือไดรั้บการแสดงค ายนิยอมโดยไม่ไดใ้ชก้ารบ าบดัดว้ยเทคนิคและกระบวนการท่ีไดรั้บการยอมรับ
โดยทัว่ไป นกัจิตวทิยาแจง้ลูกคา้หรือผูป่้วยทราบถึงลกัษณะการบ าบดัท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึน ความ
เส่ียงท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจจะเกิด ทางเลือกการบ าบดัแบบอ่ืนท่ีสามารถจดัได ้และลกัษณะท่ีเขาสามารถ
ตดัสินใจวา่เขา้ร่วมไดห้รือไม่ได ้(ดูมาตรฐาน 2.01จ ขอบเขตของความสามารถ และ 3.10 การแจง้ให้
แสดงค ายนิยอม ดว้ย) 

(ค) เม่ือนกับ าบดัเป็นผูฝึ้กหดัและมีความรับผิดชอบทางกฎหมายส าหรับการบ าบดัท่ีมีผูดู้แลอยู ่ลูกคา้หรือ
ผูป่้วยถูกแจง้จากผูบ้  าบดัวา่อยูใ่นการฝึกฝน หรือไดรั้บการดูแล และใหช่ื้อของผูดู้แล โดยใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการแจง้ใหแ้สดงค ายนิยอม 

10.02 การบ าบดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสหรือครอบครัว 
(ก) เม่ือนกัจิตวทิยายอมรับท่ีจะใหบ้ริการแก่บุคคลหลายคนท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (เช่น คู่สามี

ภรรยา บุคคลท่ีมีความส าคญั หรือพอ่แม่และลูก) พวกเขาตอ้งพยายามท าใหก้ระจ่างชดัตั้งแตเ่ร่ิมตน้
ถึง (1) ใครเป็นลูกคา้หรือผูป่้วย และ (2) ความสมัพนัธ์ท่ีนกัจิตวทิยาจะใหแ้ก่แต่ละบุคคล การท าให้
กระจ่างชดัน้ีรวมถึงบทบาทของนกัจิตวทิยาและบริการท่ีจดัใหห้รือขอ้มูลท่ีจะไดรั้บ (ดูมาตรฐาน 
4.02 อภิปรายเร่ืองขอบเขตของความลบั ดว้ย) 

(ข) ถา้เร่ิมเด่นชดัวา่นกัจิตวทิยาอาจถูกเรียกใหแ้สดงบทบาทท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะขดัแยง้กนั (เช่น นกับ าบดั
ครอบครัวและเป็นผูรู้้เห็นเหตุการณ์ในกระบวนการหยา่ร้าง) นกัจิตวทิยาหาทางท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะ
ท าใหก้ระจ่าง และแกไ้ข หรือถอนตวัจากบทบาทอยา่งเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 3.05ค สมัพนัธภาพ
ซ ้ าซอ้น ดว้ย) 

10.03 การบ าบดัแบบกลุ่ม 
นกัจิตวทิยาใหบ้ริการแก่บุคคลหลายคนในสภาพการณ์แบบกลุ่ม พวกเขาบรรยายตั้งแตเ่ร่ิมตน้ถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน และขอบเขตของความลบั 

10.04 การใหก้ารบ าบดัท่ีกระท าโดยผูอ่ื้น 
ในการตดัสินใจวา่จะเสนอหรือใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีไดรั้บการบริการทางสุขภาพจิตจากท่ีอ่ืนอยูแ่ลว้
หรือไม่ นกัจิตวทิยาพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นในประเดน็การบ าบดัและสวสัดิภาพของลูกคา้หรือผูป่้วยท่ีอาจ
เกิดข้ึน นกัจิตวทิยาอภิปรายประเด็นเหล่าน้ีกบัลูกคา้หรือผูป่้วย หรือบุคคลท่ีมีอ านาจทางกฎหมายในนาม
ของลูกคา้หรือผูป่้วย เพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงในความสบัสนหรือความขดัแยง้ใหน้อ้ยท่ีสุด ปรึกษากบัผูใ้ห้
บริการคนอ่ืนเม่ือเหมาะสม และด าเนินการระมดัระวงัและตระหนกัถึงความอ่อนไหวของประเด็นการ
บ าบดั 

10.05 ความสนิทสนมทางเพศกบัลูกคา้หรือผูป่้วยในปัจจุบนั 
นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งในความสนิทสนมทางเพศกบัลูกคา้หรือผูป่้วยในปัจจุบนั 

10.06 ความสนิทสนมทางเพศกบัญาติหรือบุคคลส าคญัของลูกคา้หรือผูป่้วยในปัจจุบนั 
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นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งในความสนิทสนมทางเพศกบับุคคลท่ีพวกเขารู้วา่มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ด เป็น
ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีส าคญัของลูกคา้หรือผูป่้วยปัจจุบนั นกัจิตวทิยาไม่ยติุการบ าบดัเม่ือเก่ียวขอ้งกบั
มาตรฐานน้ี 

10.07 การบ าบดัคูค่รองคนเก่า 
นกัจิตวทิยาไม่ยอมรับการบ าบดัแก่ลูกคา้หรือผูป่้วยท่ีเคยมีความสนิทสนมทางเพศกบันกัจิตวทิยามาแลว้ 

10.08 ความสนิทสนมทางเพศกบัลูกคา้หรือผูป่้วยในอดีต 
(ก) นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัความสนิทสนมทางเพศกบัคนท่ีเคยเป็นลูกคา้หรือผูป่้วยอยา่งนอ้ยสองปี

หลงัจากไดห้ยดุหรือยติุการบ าบดั 
(ข) นกัจิตวทิยาไม่เก่ียวขอ้งกบัความสนิทสนมทางเพศกบัคนท่ีเคยเป็นลูกคา้หรือผูป่้วยแมแ้ต่หลงัจาก

ช่วงเวลาสองปี ยกเวน้ในสถานการณ์ท่ีผิดปกติอยา่งมาก นกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเหล่าน้ี
หลงัจากการหยดุหรือยติุการบ าบดัสองปี และไม่มีการติดต่อเชิงเพศกบัคนท่ีเคยเป็นลูกคา้หรือผูป่้วย
ซ่ึงท าใหเ้กิดภาระท่ีตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ไม่ไดใ้ชค้วามสมัพนัธ์เชิงวชิาชีพในทางท่ีผิด ในแง่ของปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึง (1) ประมาณเวลาท่ีไดผ้า่นไปตั้งแต่การบ าบดัไดย้ติุลง (2) ลกัษณะ 
ช่วงเวลา และความเขม้ขน้ของการบ าบดั (3) สภาพการณ์เม่ือยติุการบ าบดั (4) ประวติัส่วนบุคคลของ
ลูกคา้หรือผูป่้วย (5) สภาพทางจิตใจในปัจจุบนัของลูกคา้หรือผูป่้วย (6) ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด
ผลกระทบท่ีไม่ดีต่อลูกคา้หรือผูป่้วย และ (7) ค  ากล่าวหรือการกระท าใดท่ีไดท้ าโดยนกับ าบดัระหวา่ง
ช่วงของการบ าบดัท่ีแนะน าหรือชกัชวนใหเ้ป็นไปไดท่ี้จะเกิดความสมัพนัธ์ทางเพศหรือเก่ียวกบัรัก
ใคร่กบัลูกคา้หรือผูป่้วย หลงัจากท่ีการบ าบดัยติุแลว้ (ดูมาตรฐาน 3.05 สมัพนัธภาพซ ้ าซอ้น ดว้ย) 

10.09 การแทรกแซงการบ าบดั 
เม่ือไดเ้ขา้สู่ความสมัพนัธ์เชิงลูกจา้งหรือสญัญา นกัจิตวทิยาพยายามอยา่งเหมาะสมท่ีจะใหค้วามมัน่คงท่ี
เป็นระบบและเหมาะสมเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการดูแลลูกคา้หรือผูป่้วยในเหตุการณ์ท่ี
ความสมัพนัธ์เชิงลูกจา้งหรือสญัญายติุลง ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งยิง่ยวดท่ีจะใหแ้ก่สวสัดิภาพของลกูคา้
หรือผูป่้วย (ดูมาตรฐาน 3.12 การถูกขดัขวางของบริการทางจิตวทิยา ดว้ย) 

10.10 การยติุการบ าบดั 
(ก) นกัจิตวทิยายติุการบ าบดัเม่ือเร่ิมกระจ่างชดัแลว้วา่ลูกคา้หรือผูป่้วยไม่ตอ้งการบริการอีกต่อไป หรือ

เป็นไปไดท่ี้จะไม่ไดรั้บผลตอบแทน หรืออาจเป็นอนัตรายถา้ใหบ้ริการต่อไป 
(ข) นกัจิตวทิยาอาจยติุการบ าบดัเม่ือคุกคามหรือท าอนัตรายแก่ลูกคา้หรือผูป่้วยหรือบุคคลอ่ืนท่ีลูกคา้หรือ

ผูป่้วยมีความสมัพนัธ์ดว้ย 
(ค) ยกเวน้แต่ถูกกีดกนัโดยการกระท าของลูกคา้หรือผูป่้วย หรือกลุ่มท่ีสามท่ีเป็นผูจ่้าย ก่อนท่ีจะยติุ 

นกัจิตวทิยาใหบ้ริการปรึกษาก่อนยติุการบ าบดั และแนะน าผูใ้หบ้ริการอ่ืนเป็นทางเลือกเม่ือเห็นวา่
เหมาะสม 
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