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คาแนะนาและหลักการนาไปใช้
หลักจรรยาบรรณสาหรับนักจิตวิทยาและหลักการปฏิบตั ิของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริ กา (ต่อไปจะ
เรี ยกว่าหลักจรรยาบรรณ) ประกอบด้วยคาแนะนา บทนา หลักการทัว่ ไปห้าข้อ (ก ถึง จ) และมาตรฐาน
จรรยาบรรณ คาแนะนาอภิปรายถึง เจตนา โครงสร้างของหลักจรรยาบรรณ การพิจารณาถึงกระบวนการทาง
จรรยาบรรณ และขอบเขตของการประยุกต์ใช้หลักจรรยาบรรณ โดยบทนาและหลักการทัว่ ไปเป็ นจุดมุ่งหมายใน
อุดมคติที่แนะนานักจิตวิทยาให้มีวชิ าการทางจิตวิทยาในอุดมคติ ถึงแม้วา่ บทนาและหลักการทัว่ ไปไม่ใช่กฎที่ใช้
บังคับได้ แต่สิ่งเหล่านี้ควรถูกพิจารณาจากนักจิตวิทยาเพื่อไปสู่วถิ ีทางจรรยาบรรณ มาตรฐานจรรยาบรรณถูก
สร้างออกมาเพื่อเป็ นกฎที่บงั คับหลักการปฏิบตั ิของนักจิตวิทยา มาตรฐานจรรยาบรรณส่วนใหญ่เขียนอย่างกว้างๆ
เพื่อที่จะสามารถทาให้นกั จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบทบาท ถึงแม้วา่ การประยุกต์มาตรฐานจรรยาบรรณ
นี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับบริ บทที่หลากหลาย หลักปฏิบตั ิบางสิ่ งที่ไม่ได้ระบุอย่างชี้เฉพาะลงไปในมาตรฐาน
จรรยาบรรณนั้นไม่จาเป็ นต้องตัดสิ นว่าสิ่ งเหล่านี้ถูกต้องหรื อไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณนี้นาไปใช้เฉพาะกิจกรรมของนักจิตวิทยาที่อยูใ่ นบทบาททางวิทยาศาสตร์ การศึกษา
และวิชาชีพในสาขาจิตวิทยา ส่วนที่เกี่ยวข้องจะไม่จากัดอยูใ่ นคลินิก การปรึ กษา และการปฏิบตั ิทางจิตวิทยาใน
โรงเรี ยน; การวิจยั ; การสอน; การดูแลผูฝ้ ึ กหัด; การให้บริ การสังคม; การพัฒนานโยบาย; การแทรกแซงทาง
สังคม; การพัฒนาเครื่ องมือประเมินต่างๆ; การประเมินพฤติกรรม; การปรึ กษาในการศึกษา; การให้คาปรึ กษาใน
องค์กร; กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย; การพัฒนาและประเมินโปรแกรม; และการบริ หารจัดการ หลักจรรยาบรรณ
นั้นถูกประยุกต์ไปสู่กิจกรรมในหลากหลายบริ บท เช่นในรายบุคคล ทางไปรษณี ย ์ โทรศัพท์ อินเทอร์เนต และการ
ส่งผ่านทางสื่ อทางไฟฟ้ าอื่นๆ กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้อาจจะถูกแยกแยะจากหลักการปฏิบตั ิ
ของนักจิตวิทยาที่ได้ระบุไว้
การเป็ นสมาชิกใน APA เป็ นข้อผูกมัดให้สมาชิกและนักเรี ยนที่เข้าเป็ นสมาชิกปฏิบตั ิตามมาตรฐานหลัก
จรรยาบรรณของ APA และกฎรวมทั้งกระบวนการต่างๆ จะถูกใช้เพื่อบังคับพวกเขาด้วย การขาดการตระหนักใน
จรรยาบรรณและการเข้าใจผิดในมาตรฐานจรรยาบรรณไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการประพฤติผดิ จากหลักการ
ปฏิบตั ิได้
กระบวนการสาหรับแจ้ง สอบสวน และตัดสิ นข้อเรี ยกร้องของการประพฤติที่ขดั จรรยาบรรณจะถูก
บรรยายในกฎและกระบวนการของคณะกรรมการจรรยาบรรณของ APA โดยอาจจะคว่าบาตรกับสมาชิกที่ละเมิด
มาตรฐานของหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการยุติการเป็ นสมาชิกของ APA และอาจจะแจ้งให้กลุ่มอื่น หรื อบุคคลอื่น
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ มกราคม 2005 ประกอบรายวิชา การให้สมั ภาษณ์ทางจิตวิทยาการปรึ กษา
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อผูเ้ ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com
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กระทาสิ่ งต่างๆ ด้วย การกระทาที่ฝ่าฝื นมาตรฐานของหลักจรรยาบรรณอาจจะนาไปสู่การคว่าบาตรโดย
นักจิตวิทยาและนักเรี ยนไม่วา่ เขาจะเป็ นสมาชิกของ APA หรื อไม่ โดยกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก APA รวมถึงสมาคม
จิตวิทยาของรัฐ กลุ่มวิชาชีพอื่น คณะกรรมการจิตวิทยา หรื อตัวแทนรัฐหรื อสหพันธ์ ผูร้ ับบริ การสุขภาพ
นอกเหนือจากนี้ APA อาจจะทาสิ่ งอื่นๆ เพื่อต่อต้านการเป็ นสมาชิกหลังจากการตัดสิ นว่ามีความผิดทางอาญา
หลังจากถูกขับไล่, ถูกสัง่ พักงาน จากการเป็ นสมาชิกของสมาคมจิตวิทยาในรัฐต่างๆ หรื อหลังจากถูกสัง่ พักหรื อ
ถอดถอนใบอนุญาต กฎและกระบวนการปี 2001 ไม่รับประกันโอกาสในการถูกตรวจสอบสาหรับการได้ยนิ การ
แสดงตัวของผูท้ ี่ได้ถูกคว่าบาตรโดย APA ซึ่งโทษรุ นแรงน้อยกว่าการขับไล่ แต่โดยปกติ ข้อเรี ยกร้องสามารถถูก
ตัดสิ นได้จากการบันทึกที่ได้ถูกยืน่ มาให้กรรมการ
หลักจรรยาบรรณนั้น ให้คาแนะนาสาหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติตนอย่างวิชาชีพ สิ่ ง
เหล่านี้ APA หรื อกลุ่มอื่นสามารถเลือกจะนาไปใช้ได้ หลักจรรยาบรรณไม่ได้ต้ งั ใจให้อยูใ่ นส่วนความรับผิดชอบ
ของพลเรื อน ไม่วา่ นักจิตวิทยาละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณหรื อไม่ก็ตาม แต่หลักจรรยาบรรณไม่ได้กาหนดว่า
พวกเขาต้องถูกดาเนินการในศาลหรื อไม่ ข้อตกลงสามารถบังคับใช้ทางกฎหมายได้หรื อไม่ หรื อมีผลทางกฎหมาย
อื่นเกิดขึ้นหรื อไม่
คาขยายที่ใช้ในมาตรฐานบางข้อในหลักจรรยาบรรณ (เช่น ที่มีเหตุผล ที่เหมาะสม ที่อาจเป็ นไปได้) ถูก
รวมไว้ในมาตรฐานเหล่านั้นเมื่อ (1) อนุญาตให้มีการตัดสิ นใจโดยวิชาชีพในบทบาทของนักจิตวิทยา (2) ขจัด
ความไม่ยตุ ิธรรมหรื อความไม่เป็ นกลางเมื่อมาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้ใช้คาขยาย (3) ให้แน่ใจถึงการนาไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่กระทาโดยนักจิตวิทยาได้อย่างกว้างขวาง (4) ป้ องกันมิให้เกิดกฎที่เข้มงวดซึ่งทาให้ลา้ สมัยได้
โดยเร็ ว คาศัพท์ “ที่มีเหตุผล (reasonable)” ในหลักจรรยาบรรณนี้ หมายความว่า ได้อิทธิพลการตัดสิ นใจอย่าง
วิชาชีพจากนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมคล้ายๆ กัน ในสถานการณ์คล้ายๆ กัน โดยคานึงถึงความรู ้ที่
นักจิตวิทยามีหรื อควรจะพึงมีในเวลานั้น
ในกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกระทาตามวิชาชีพ นักจิตวิทยาต้องตระหนักถึงหลักจรรยาบรรณนี้
รวมถึงกฎหมายที่ได้ประยุกต์ออกไป หรื อข้อบังคับจากคณะกรรมการทางจิตวิทยา ในการประยุกต์หลัก
จรรยาบรรณให้ไปสู่งานอย่างวิชาชีพนั้น นักจิตวิทยาต้องพิจารณาวรรณกรรมหรื อข้อแนะนาอื่นที่ได้ประยุกต์
หรื อสนับสนุนจากองค์กรทางจิตวิทยาในด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิชาชีพ และข้อเขียนสาหรับจรรยาบรรณของ
องค์กรเหกล่านั้น เช่นเดียวกับการปรึ กษากับผูอ้ ื่นในสาขาเหล่านั้น ถ้าหลักจรรยาบรรณได้เผยแพร่ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิสูงกว่าที่กฎหมายต้องการ นักจิตวิทยาจะต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณที่มาตรฐานสูงนั้น ถ้านักจิตวิทยา
ต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ขดั แย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ หรื ออานาจทางกฎหมายอื่น นักจิตวิทยาต้องตระหนัก
ถึงข้อผูกมัดกับหลักจรรยาบรรณนี้ และพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งในแบบที่เหมาะสม ถ้าข้อขัดแย้งไม่สามารถแก้ไข
ได้ นักจิตวิทยาอาจจะยึดถือตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรื ออานาจทางกฎหมายอื่น เพื่อที่จะรักษาหลักสิทธิมนุษยชน
ของผูย้ ดึ ถือหลักจรรยาบรรณ
บทนา
นักจิตวิทยามีขอ้ ผูกมัดที่จะส่งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ และ
ส่งเสริ มความเข้าใจในมนุษย์ท้ งั ในกลุ่มพวกเขาเองและกลุ่มอื่นๆ และใช้ความรู ้เหล่านั้นในการพัฒนาสภาพของ
แต่ละบุคคล องค์กร และสังคมโดย นักจิตวิทยาจะให้ความเคารพและปกป้ องสิ ทธิพลเรื อนและสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งให้ความสาคัญกับอิสระในการซักถามหรื อแสดงออกในการวิจยั การสอน หรื อการเผยแพร่ งานต่างๆ
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นอกจากนี้ยงั ต้องพยายามช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคาตัดสิ นหรื อทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ นักจิตวิทยายังแสดงบทบาทหลายด้าน เช่น นักวิจยั นักการศึกษา นักวินิจฉัย นักบาบัด ผูด้ ูแลติดตาม ผูใ้ ห้
คาปรึ กษา นักบริ หาร นักแทรกแซงทางสังคม และพยานที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ หลักจรรยาบรรณได้จดั หลักการและ
มาตรฐานพื้นฐานที่นกั จิตวิทยาสามารถยึดถือและพัฒนางานให้เป็ นในทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์
หลักจรรยาบรรณตั้งใจจัดหามาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่
นักจิตวิทยาได้เผชิญ โดยมีเป้ าหมายในเชิงสวัสดิการและการปกป้ องแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มที่นกั จิตวิทยา
ทางานด้วย ซึ่งการศึกษาของสมาชิก นักเรี ยน และประชาชนทัว่ ไปควรคานึงถึงระเบียบที่เป็ นมาตรฐานทาง
จรรยาบรรณ
การพัฒนามาตรฐานทางจรรยาบรรณสาหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของนักจิตวิทยาต้องการการ
ยึดถือส่วนบุคคลและความพยายามตลอดชีวติ ในการประพฤติอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อที่จะส่งเสริ มพฤติกรรมที่มี
จรรยาบรรณแก่นกั เรี ยน ผูไ้ ด้รับการดูแล ลูกจ้าง เพื่อนร่ วมงาน และให้คาปรึ กษาแก่คนอื่นในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาด้านจรรยาบรรณ
หลักการทัว่ ไป
ส่วนนี้จะประกอบด้วยหลักการทัว่ ไป หลักการทัว่ ไปไม่เหมือนกับมาตรฐานจรรยาบรรณ คือเป็ นสิ่ ง
อยากให้เป็ น มีจุดมุง่ หมายเพื่อชี้นาและทาให้นกั จิตวิทยาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจรรยาบรรณระดับสูงที่สุดในเชิง
วิชาชีพ ซึ่งตรงกันข้ามกับมาตรฐานจรรยาบรรณ หลักการทัว่ ไปไม่ได้กล่าวว่าเป็ นหน้าที่ และไม่ควรเป็ นส่วนที่
นาไปสู่การคว่าบาตร การเชื่อถือว่าหลักการทัว่ ไปเป็ นหน้าที่ถือว่าเป็ นการบิดเบือนจุดมุ่งหมายและความหมาย
ของหลักการทัว่ ไป
หลักการ ก
การทาให้เกิดประโยชน์และไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย
นักจิตวิทยาพยายามสร้างประโยชน์และระวังไม่ให้เกิดอันตรายกับผูท้ ี่เขาทางานด้วย ในการกระทาเชิง
วิชาชีพ นักจิตวิทยาปกป้ องสวัสดิการและสิ ทธิของผูท้ ี่นกั จิตวิทยามีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยในเชิงวิชาชีพ ผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิสมั พันธ์น้ ี รวมถึงสวัสดิการของสัตว์ในการทดลอง เมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นในหน้าที่หรื อ
ความห่วงใยของนักจิตวิทยา ต้องพยายามแก้ขอ้ ขัดแย้งด้วยความรับผิดชอบ โดยหลีกเลี่ยงหรื อทาให้เกิดอันตราย
น้อยที่สุด เนื่องจากการตัดสิ นใจและการกระทาของนักจิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิชาชีพอาจจะส่งผล
กระทบต่อชีวติ ของผูอ้ ื่น ดังนั้นพวกเขาต้องระวังป้ องกันปัจจัยด้านบุคคล การเงิน สังคม องค์กร และการเมือง ที่
อาจจะนาไปสู่การใช้อิทธิพลของนักจิตวิทยาที่ผิด นักจิตวิทยาพยายามที่จะตระหนักถึงผลที่เป็ นไปได้ซ่ ึงเกิดจาก
สุขภาพทางกายและทางใจของตนเอง ที่มีผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือผูท้ ี่นกั จิตวิทยาทางานด้วย
หลักการ ข
ความจริ งใจและความรับผิดชอบ
นักจิตวิทยาสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยความไว้วางใจกับบุคคลที่ทางานด้วย นักจิตวิทยาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาชีพที่มีต่อสังคมและชุมชน นักจิตวิทยาสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบตั ิแบบ
วิชาชีพ ทาให้บทบาทและหน้าที่ในบทบาทชัดเจน ยอมรับความรับผิดชอบในพฤติกรรม และพยายามจัดการข้อ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ที่อาจจะนาไปสู่การใช้ความรู ้ในทางที่ผิดหรื ออันตรายต่างๆ นักจิตวิทยาให้การปรึ กษา ส่ง
มอบ หรื อร่ วมมือกับวิชาชีพหรื อสถาบันอื่นเพื่อขยายขอบเขตให้ได้ผลประโยชน์สูงที่สุดแก่ผทู ้ ี่ทางานด้วย
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นักจิตวิทยาสนใจการเชื่อฟังด้านจรรยาบรรณของพฤติกรรมเชิงวิทยาศาสตร์และวิชาชีพของเพื่อนร่ วมงาน
นักจิตวิทยาพยายามจัดสรรเวลาในงานวิชาชีพเพื่อผลตอบแทนน้อยที่สุด หรื อไม่หวังผลตอบแทนหรื อกาไรส่วน
บุคคล
หลักการ ค
ความซื่อสัตย์
นักจิตวิทยาพยายามส่งเสริ มความถูกต้องแม่นยา ความซื่อสัตย์ และความจริ งใจในวิทยาศาสตร์ การ
สอน และการปฏิบตั ิการเชิงจิตวิทยา นักจิตวิทยาไม่ขโมย โกง หรื อเกี่ยวข้องกับคนโกง ใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยม หรื อ
การตั้งใจตีความความจริ งผิดๆ ในกิจกรรมเหล่านี้ ในสถานการณ์ที่การตบตาอาจจะใช้ได้ในเชิงจรรยาบรรณ
เพื่อที่จะให้ได้ผลประโยชน์สูงที่สุด และลดความเสี่ ยงให้นอ้ ยที่สุด นักจิตวิทยามีหน้าที่ในการพิจารณาความ
จาเป็ น ผลที่ตามมา และความรับผิดชอบในการแก้ไขความเข้าใจผิดและผลที่เป็ นอันตรายอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้
เทคนิคตบตานี้
หลักการ ง
ความยุติธรรม
นักจิตวิทยาจดจาไว้วา่ มีความยุติธรรม โดยการให้สิทธิ แก่ทุกคนในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ต่อ
การแจกจ่ายบริ การทางจิตวิทยา และทุกคนต้องได้รับกระบวนการ ขั้นตอน และบริ การที่ทาโดยนักจิตวิทยา ที่มี
คุณภาพเท่าเทียมกัน นักจิตวิทยาฝึ กการตัดสิ นอย่างมีเหตุผลและพึงระวังให้รอบคอบถึงอคติที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ขอบเขตความสามารถของตน และข้อจากัดในความเชี่ยวชาญ สามารถนาไปสู่ หรื อมองข้ามการปฏิบตั ิ
อย่างไม่ยตุ ิธรรม
หลักการ จ
การเคารพสิ ทธิและศักดิ์ศรี ของบุคคล
นักจิตวิทยาเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของทุกคน และสิ ทธิของแต่ละบุคคลในเรื่ องความเป็ นส่วนตัว
ความลับ และความตั้งใจแน่วแน่ของแต่ละคน นักจิตวิทยาตระหนักถึงการปกป้ องพิเศษที่อาจต้องจัดขึ้นเพื่อที่จะ
ปกป้ องสิ ทธิหรื อสวัสดิภาพของบุคคลหรื อชุมชนที่ตดั สิ นใจในสิ่ งที่อาจผิดพลาดได้ง่าย นักจิตวิทยาตระหนักและ
เคารพความแตกต่างแต่ละบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ความแตกต่างด้านบทบาท รวมถึงความแตกต่างที่
ขึ้นอยูก่ บั อายุ เพศ การระบุเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ วัฒนธรรม แหล่งกาเนิด ศาสนา ความสนใจทางเพศ ความ
บกพร่ อง ภาษา และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อทางานร่ วมกับสมาชิกที่อยูใ่ น
ความแตกต่างเหล่านี้ นักจิตวิทยาพยายามขจัดผลของอคติในการทางาน ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยความแตกต่างเหล่านี้
และพวกเขาต้องไม่ร่วมหรื อมองข้ามกิจกรรมของบุคคลอื่นที่มีอคติเหล่านี้อยู่
มาตรฐานจรรยาบรรณ
1 การตัดสิ นปั ญหาด้านจรรยาบรรณ
1.01 การใช้งานทางจิตวิทยาในทางที่ผดิ
ถ้านักจิตวิทยาทราบถึงการใช้หรื อการตีความงานในทางที่ผดิ ควรหาทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขหรื อละการ
ใช้หรื อการตีความที่ผดิ
1.02 ข้อขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและกฎ ข้อบังคับ หรื ออานาจทางกฎหมายอื่นๆ
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1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

ถ้าความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ หรื ออานาจทางกฎหมาย
อื่น นักจิตวิทยาต้องรู ้ถึงคามัน่ สัญญาต่อหลักจรรยาบรรณ และทาทีละขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ ถ้าข้อ
ขัดแย้งไม่สามารถแก้ไขได้ นักจิตวิทยาอาจปฏิบตั ิตามความต้องการของกฎหมาย ข้อบังคับ หรื ออานาจ
ทางกฎหมายอื่น
ข้อขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและความต้องการขององค์การ
ถ้าความต้องการขององค์กรที่นกั จิตวิทยาเข้าเป็ นสมาชิกหรื อทางานด้วยมีความขัดแย้งกับหลัก
จรรยาบรรณ นักจิตวิทยาทาความเข้าใจลักษณะของข้อขัดแย้งให้กระจ่าง และรู ้ถึงข้อผูกมัดที่พวกเขามีต่อ
หลักจรรยาบรรณ และแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้ให้ได้อย่างมีเหตุผล เป็ นไปในทางที่หลักจรรยาบรรณ
ยอมรับ
คาตัดสิ นอย่างไม่เป็ นทางการในเรื่ องการฝ่ าฝื นทางจรรยาบรรณ
เมื่อนักจิตวิทยาเชื่อว่าอาจมีนกั จิตวิทยาท่านอื่นฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ ควรพยายามแก้ไขเรื่ องนี้โดยให้ความ
สนใจกับนักจิตวิทยาท่านนั้น ถ้าคาตัดสิ นอย่างไม่เป็ นทางการเหมาะสมและการแทรกแซงไม่ได้ละเมิด
สิ ทธิเกี่ยวกับความลับแล้ว อาจทาได้ (ดูมาตรฐาน 1.02 ข้อขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและกฎ ข้อบังคับ
หรื ออานาจทางกฎหมายอื่นๆ, และ 1.03 ข้อขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและความต้องการขององค์การ
ด้วย)
การรายงานการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
ถ้าการละเมิดทางจรรยาบรรณที่เห็นเด่นชัดอันตรายมากขึ้นเรื่ อยๆ หรื อมีแนวโน้มอันตรายต่อบุคคลหรื อ
องค์กรมากขึ้น และไม่ควรตัดสิ นใจแก้ไขอย่างไม่เป็ นทางการภายใต้กรอบมาตรฐาน 1.04, การแก้ไขอย่าง
ไม่เป็ นทางการของการละเมิดจรรยาบรรณ หรื อไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมในแนวทางเหล่านั้น
นักจิตวิทยาอาจกระทาสิ่ งที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดงั กล่าวได้มากขึ้น การกระทาเหล่านี้อาจหมายถึงการ
ส่งเรื่ องถึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพระดับรัฐหรื อระดับชาติ ส่งถึงคณะกรรมการใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรื อถึงอานาจขององค์การที่เหมาะสม มาตรฐานนี้นาไปใช้ไม่ได้เมื่อการแทรกแซงจะ
ละเมิดสิ ทธิดา้ นความลับ หรื อนักจิตวิทยาผูแ้ จ้งถูกตรวจสอบงานโดยนักจิตวิทยาคนอื่นอยูเ่ พราะความ
ประพฤติดา้ นวิชาชีพน่าสงสัยอยู่ (ดูมาตรฐาน 1.02 ข้อขัดแย้งระหว่างจรรยาบรรณและกฎ ข้อบังคับ หรื อ
อานาจทางกฎหมายอื่นๆ ด้วย)
ความร่ วมมือกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยาร่ วมมือในการตรวจสอบ การดาเนินการ และการแสดงผลด้านจรรยาบรรณตามคาเรี ยกร้อง
ของ APA หรื อสมาคมจิตวิทยาแห่งรัฐที่ได้เป็ นสมาชิกอยู่ ในการกระทานี้ นักจิตวิทยาต้องรักษาเรื่ อง
เหล่านี้เป็ นความลับ การไม่ร่วมมือนั้นถือว่าละเมิดจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม การร้องขอเพื่อเลื่อนในการ
วินิจฉัยคาร้องด้านจรรยาบรรณแสดงให้เห็นถึงผลจากการเข้าร่ วมกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งไม่ได้
แสดงถึงการไม่ร่วมมือ
คาร้องที่ไม่เหมาะสม
นักจิตวิทยาไม่แจ้งหรื อส่งเสริ มคาร้องด้านจรรยาบรรณที่กระทาขึ้นโดยไม่คานึงถึงด้วยความประมาทหรื อ
ตั้งใจที่จะเพิกเฉยความจริ งที่อาจจะพิสูจน์ขอ้ กล่าวหาว่าไม่เป็ นจริ ง
การแบ่งแยกอย่างไม่ยตุ ิธรรมต่อผูใ้ ห้คาร้องและผูต้ อบรับ
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2
2.01

2.02

2.03
2.04

นักจิตวิทยาไม่ปฏิเสธการจ้างงาน การพัฒนา การรับคนเข้าโปรแกรมทางวิชาการหรื ออื่น การครอบครอง
สิ ทธิตาแหน่ง หรื อการเลื่อนขั้น ของบุคคล โดยมีพ้นื ฐานมาจากบุคคลเหล่านั้นมีหรื อเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยในคา
ร้องด้านจรรยาบรรณแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทาที่มีพ้นื ฐานจากผลของการดาเนินการ
หรื อพิจารณาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่น
ความสามารถ
ขอบเขตของความสามารถ
(ก) นักจิตวิทยาให้บริ การ สอน และทาวิจยั ในประชากรหรื อพื้นที่ที่อยูใ่ นขอบเขตความสามารถของพวก
เขาเท่านั้น โดยขึ้นอยูก่ บั การศึกษา, การฝึ กฝน, ประสบการณ์การได้รับการดูแล, การได้รับคาปรึ กษา,
การเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
(ข) เมื่อความรู ้ทางวิทยาศาสตร์หรื อวิชาชีพในศาสตร์ทางจิตวิทยาได้สร้างความเข้าใจในตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับอายุ เพศ การระบุเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ วัฒนธรรม แหล่งกาเนิด ศาสนา ความสนใจทาง
เพศ ความบกพร่ อง ภาษา หรื อสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สาคัญสาหรับการนาไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การหรื อวิจยั นักจิตวิทยาจาเป็ นต้องมีหรื อได้รับการฝึ กฝน ประสบการณ์
การให้คาปรึ กษา หรื อการดูแล เพือ่ ที่จะรับประกันความสามารถในการให้บริ การหรื อพวกเขา
สามารถส่งมอบได้อย่างเหมาะสม ยกเว้นการให้ในมาตรฐาน 2.02 การให้บริ การยามฉุกเฉิ น
(ค) นักจิตวิทยาที่วางแผนในการให้บริ การ สอน หรื อทาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประชากร พื้นที่ เทคนิค หรื อ
เทคโนโลยี ที่ใหม่สาหรับพวกเขา ตอนเริ่ มงานควรได้รับการศึกษา การฝึ กฝน ประสบการณ์ได้รับ
การดูแล การได้รับคาปรึ กษา หรื อการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้
(ง) เมื่อนักจิตวิทยาถูกร้องขอให้บริ การแก่บุคคลในขณะที่บริ การทางสุขภาพจิตไม่สามารถหาได้ และ
นักจิตวิทยาไม่ได้มีความสามารถที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนหรื อ
ประสบการณ์ก่อนหน้านี้อย่างใกล้ชิดอาจจะให้บริ การเพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าไม่ได้ปฏิเสธการ
ให้บริ การถ้าพวกเขามีความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะได้รับความสามารถผ่านการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การฝึ กฝน การได้รับคาปรึ กษา หรื อการเรี ยนรู ้
(จ) ในพื้นที่ที่ไม่มีมาตรฐานสาหรับการฝึ กฝนให้พร้อม แต่นกั จิตวิทยาต้องทาตามขั้นตอนให้เหมาะสม
เพื่อที่จะรับประกันความสามารถในงานของพวกเขาและเพื่อที่จะปกป้ องลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักเรี ยน ผู ้
ได้รับการฝึ กฝน ผูร้ ่ วมการทดลอง องค์การ หรื อสิ่ งอื่นๆ จากอันตราย
(ฉ) เมื่อได้รับบทบาททางกฎหมาย นักจิตวิทยาคุน้ เคยหรื อเริ่ มคุน้ เคยอย่างเหมาะสมกับกฎหมายหรื อกฎ
การบริ หารเพื่อที่จะควบคุมบทบาทของพวกเขา
การให้บริ การยามฉุกเฉิ น
ในสถานการณ์ฉุกเฉิ น เมื่อนักจิตวิทยาให้บริ การแก่บุคคลในที่ไม่มีบริ การทางสุขภาพจิตอื่น และ
นักจิตวิทยาเหล่านี้ไม่ได้รับการฝึ กฝนอย่างเพียงพอ นักจิตวิทยาอาจจะให้บริ การเพื่อที่จะรับประกันว่า
ไม่ได้ปฏิเสธการให้บริ การ การบริ การแบบนี้จะยุติทนั ทีก็ตอ่ เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิ นยุติลง หรื อมีบริ การที่
เหมาะสม
การธารงไว้ซ่ ึงความสามารถ
นักจิตวิทยารับรองว่าต้องพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรื อธารงไว้ซ่ ึงความสามารถของพวกเขา
พื้นฐานการตัดสิ นใจในทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ
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2.05

2.06

3
3.01

3.02

3.03

งานของนักจิตวิทยามีพ้นื ฐานมากความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์หรื อวิชาชีพที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วในศาสตร์น้ ี (ดู
มาตรฐาน 2.04จ ขอบเขตของความสามารถ, และ 10.01ข การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบาบัด ด้วย)
การให้ผอู ้ ื่นทาหน้าที่แทน
นักจิตวิทยาที่มอบหมายงานให้แก่ลูกจ้าง ผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝน หรื อผูช้ ่วยการวิจยั หรื อสอน หรื อการใช้
บริ การจากผูอ้ ื่น เช่น ผูต้ ีความหมาย ต้องทาตามขั้นที่ตอนอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะ (1) หลีกเลี่ยงการ
มอบหมายงานกับบุคคลที่มีสมั พันธภาพซ้ าซ้อนกับผูท้ ี่ได้รับบริ การซึ่งอาจจะนาไปสู่การใช้ในทางที่ผิด
หรื อเสี ยวัตถุประสงค์ (2) ให้อานาจเฉพาะความรับผิดชอบที่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ที่สามารถคาดหวัง
ได้วา่ จะทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยขึ้นอยูก่ บั การศึกษา การฝึ กฝน หรื อประสบการณ์ ทั้งแบบให้ผทู ้ ี่
ได้รับมอบหมายทาโดยอิสระหรื อมีการดูแลระดับต่างๆ อยู่ และ (3) ตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถ
ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ดูมาตรฐาน 2.02 การให้บริ การยามฉุกเฉิ น, 3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน,
4.01 การธารงไว้ซ่ ึงความลับ, 9.01 พื้นฐานสาหรับการประเมิน, 9.02 การใช้การประเมิน, และ 9.07 การ
ประเมินโดยผูท้ ี่ไม่มีคุณภาพ ด้วย)
ปั ญหาและความขัดแย้งส่วนบุคคล
(ก) นักจิตวิทยาระงับการเริ่ มต้นกิจกรรมเมื่อพวกเขารู ้หรื อควรรู ้วา่ มีแนวโน้มอย่างมากที่ปัญหาระหว่าง
บุคคลของพวกเขาจะขัดขวางการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานให้ไม่มีประสิ ทธิภาพ
(ข) เมื่อนักจิตวิทยาเริ่ มตระหนักว่าปัญหาระหว่างบุคคลอาจจะขัดขวางการทาหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง
มากเพียงพอ พวกเขาใช้วธิ ีการที่เหมาะสม เช่น ขอคาปรึ กษาหรื อความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
กาหนดว่าพวกเขาควรจากัดหน้าที่ หยุดทาหน้าที่ไว้ชวั่ คราว หรื อยุติการทาหน้าที่หรื อไม่ (ดูมาตรฐาน
10.10 การยุติการบาบัด ด้วย)
มนุษยสัมพันธ์
การแบ่งแยกอย่างไม่ยตุ ิธรรม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกอย่างไม่ยตุ ิธรรมจากอายุ เพศ การ
ระบุเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ วัฒนธรรม แหล่งกาเนิด ศาสนา ความสนใจทางเพศ ความบกพร่ อง ภาษา หรื อ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรื อสิ่ งที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย
การมีประเด็นทางเพศให้ลาบากใจ
นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเพศที่ทาให้ลาบากใจ ประเด็นทางเพศที่ทาให้ลาบากใจคือ การ
ชักชวนทางเพศ การเกิดความสัมพันธ์ทางร่ างกาย ความประพฤติท้ งั แบบใช้วาจาหรื อไม่ใช้วาจาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องเพศโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมหรื อบทบาททางจิตวิทยาในฐานะที่
เป็ นนักจิตวิทยา และสิ่ งนี้ทาให้ (1) ไม่เป็ นที่ตอ้ งรับ น่ารังเกียจ หรื อก่อให้เกิดความเป็ นศัตรู กนั ในที่ทางาน
สภาพแวดล้อมการศึกษา และนักจิตวิทยารู ้ถึงสภาพดังกล่าว หรื อถูกแจ้งเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว (2) ร้ายแรง
อย่างมากหรื อเข้มข้นจนทาให้เกิดการดูถูกจากบุคคลในแวดล้อม ประเด็นทางเพศที่ทาให้ลาบากใจ
สามารถประกอบด้วยการกระทารุ นแรงหรื อเข้มข้นเพียงครั้งเดียวหรื อการกระทาที่คงทนหลายๆ ครั้งหรื อ
การกระทาที่แผ่ขยายเพิ่มเติมยิง่ ขึ้น (ดูมาตรฐาน 1.08 การแบ่งแยกอย่างไม่ยตุ ิธรรมต่อผูใ้ ห้คาร้องและ
ผูต้ อบรับ ด้วย)
การมีเรื่ องอื่นให้ลาบากใจ
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3.04

3.05

3.06

3.07

นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ทาให้ตนลาบากใจหรื อวางตัวให้กบั บุคคลที่พวกเขามีปฏิสมั พันธ์
ด้วยจากปั จจัยเช่น อายุ เพศ การระบุเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ วัฒนธรรม แหล่งกาเนิด ศาสนา ความสนใจทาง
เพศ ความบกพร่ อง ภาษา หรื อสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ของแต่ละบุคคล
การหลีกเลี่ยงอันตราย
นักจิตวิทยาใช้หนทางที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงอันตรายของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักเรี ยน ผูไ้ ด้รับการดูแล ผู ้
ร่ วมการวิจยั ลูกค้าแบบองค์กร และอื่นๆ ที่พวกเขาทางานด้วย และลดอันตรายให้นอ้ ยที่สุดถ้าคาดการณ์วา่
จะเกิดขึ้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
สัมพันธภาพซ้ าซ้อน
(ก) ความสัมพันธ์ซ้ าซ้อนเกิดขึ้นเมื่อนักจิตวิทยาในบทบาททางวิชาชีพกับบุคคลและ (1) ในเวลาเดียวกัน
มีบทบาทอื่นกับบุคคลคนเดียวกัน (2) ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์กบั บุคคลเกี่ยวข้องหรื อเชื่อมโยง
อย่างมากกับบุคคลที่นกั จิตวิทยามีความสัมพันธ์แบบวิชาชีพด้วย หรื อ (3) มีแนวโน้มที่จะเข้าไปมี
ความสัมพันธ์อีกบทบาทหนึ่งในอนาคตกับบุคคลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อเชื่อมโยงกับบุคคล
ดังกล่าว
นักจิตวิทยาหยุดการเข้าไปมีความสัมพันธ์ซ้ าซ้อน ถ้าสัมพันธภาพซ้ าซ้อนอาจทาให้นกั จิตวิทยาเกิด
ความบกพร่ องในวัตถุประสงค์ ความสามารถ ประสิ ทธิภาพในการทาหน้าที่ในฐานะที่เป็ น
นักจิตวิทยา หรื อนอกเหนือไปจากนั้น อาจเสี่ ยงในการเกิดการใช้ความสัมพันธ์ในทางที่ผิดหรื อ
อันตรายแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบวิชาชีพ
สัมพันธภาพซ้ าซ้อนที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดความบกพร่ อง หรื อเสี่ ยงที่จะใช้ความสัมพันธ์
ในทางที่ผิดหรื ออันตราย ไม่ผิดหลักจรรยาบรรณ
(ข) ถ้านักจิตวิทยาพบว่าสัมพันธภาพซ้ าซ้อนที่เป็ นอันตรายอาจเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ นักจิตวิทยาหาหนทางที่เหมาะสมในการแก้ไขโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของคนที่
เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องต่อหลักจรรยาบรรณมากที่สุด
(ค) เมื่อนักจิตวิทยาได้รับความต้องการจากกฎหมาย นโยบายของสถาบัน หรื อสถานการณ์พิเศษที่ทา
ให้บริ การมากกว่าหนึ่งบทบาทในกระบวนการทางกฎหมายหรื อการบริ หาร พวกเขาต้องทาให้
กระจ่างชัดในความคาดหวังทางบทบาทและขอบเขตของความลับ และทบทวนอีกถ้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง (ดูมาตรฐาน 3.04 การหลีกเลี่ยงอันตราย, และ 3.07 กลุ่มที่สามร้องขอให้
จัดบริ การ ด้วย)
ข้อขัดแย้งในผลประโยชน์
นักจิตวิทยาละเว้นจากการทาบทบาททางวิชาชีพเมื่อผลประโยชน์หรื อความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาชีพ กฎหมาย การเงิน หรื ออื่นๆ อาจจะทาให้เกิด (1) ความบกพร่ องในวัตถุประสงค์
ความสามารถ หรื อประสิ ทธิภาพการทางานในหน้าที่ในฐานะที่เป็ นนักจิตวิทยา (2) พบว่าบุคคลหรื อ
องค์การที่มีความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพสร้างอันตรายหรื อใช้ความสัมพันธ์ในทางที่ผิด
กลุ่มที่สามร้องขอให้จดั บริ การ
เมื่อนักจิตวิทยายินยอมที่จะให้บริ การแก่บุคคลหรื อนิติบุคคลตามการร้องขอของกลุ่มที่สาม นักจิตวิทยา
พยายามทาให้กระจ่างชัดตั้งแต่เริ่ มต้นของการบริ การถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่ทุกคนหรื อทุกองค์กร
เกี่ยวข้องด้วย การทาให้กระจ่างนี้รวมถึงบทบาทของนักจิตวิทยา (เช่น นักบาบัด ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ผูว้ นิ ิจฉัย
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3.08

3.09

3.10

3.11

พยานผูเ้ ชี่ยวชาญ) และการระบุวา่ ใครคือผูร้ ับบริ การ รวมถึงทาให้กระจ่างชัดถึง การนาบริ การที่จดั ให้
หรื อข้อมูลที่ได้รับ หรื อความจริ งที่อาจจะถูกจากัดด้วยสถานะเป็ นความลับ ไปใช้ได้อย่างไร (ดูมาตรฐาน
3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน, และ 4.02 อภิปรายเรื่ องขอบเขตของความลับ ด้วย)
ความสัมพันธ์ที่ใช้ในทางที่ผิด
นักจิตวิทยาไม่นาความสัมพันธ์กบั บุคคลที่พวกเขาได้ดูแล ประเมิน หรื อมีอานาจอื่น เช่น เป็ นลูกค้าหรื อ
ผูป้ ่ วย นักเรี ยน ผูท้ ี่ได้รับการดูแล ผูร้ ่ วมการวิจยั ลูกจ้าง ไปใช้ในทางที่ผิด (ดูมาตรฐาน 3.05 สัมพันธภาพ
ซ้ าซ้อน, 6.04 ค่าใช้จ่ายและการจัดแผนทางการเงิน, 6.05 การแลกเปลี่ยนกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย 7.07
สัมพันธภาพทางเพศกับนักเรี ยนหรื อผูท้ ี่ดูแลอยู,่ 10.05 ความสนิทสนมทางเพศกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยใน
ปั จจุบนั , 10.06 ความสนิทสนมทางเพศกับญาติหรื อบุคคลสาคัญของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในปั จจุบนั , 10.07
การบาบัดคูค่ รองคนเก่า, และ 10.08 ความสนิทสนมทางเพศกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในอดีต ด้วย)
การร่ วมมือกับวิชาชีพอื่น
เมื่อมีสญ
ั ญาณและเห็นว่าเหมาะสมในเชิงวิชาชีพ นักจิตวิทยาร่ วมมือกับวิชาชีพอื่นเพื่อที่จะให้บริ การแก่
ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 4.05 การเปิ ดเผย ด้วย)
การแจ้งให้แสดงคายินยอม
(ก) เมื่อนักจิตวิทยาทาวิจยั หรื อให้บริ การการประเมิน บาบัด ให้การปรึ กษา ให้คาปรึ กษา แก่บุคคลหรื อ
ผ่านเครื่ องมือทางอิเลคทรอนิคส์ หรื อรู ปแบบอื่นๆ ในการสื่ อสาร พวกเขาต้องแจ้งให้แต่ละบุคคล
หรื อหลายๆ บุคคลแสดงคายินยอม โดยใช้ภาษาที่บุคคลหรื อหลายบุคคลนั้นสามารถเข้าใจได้ ยกเว้น
เมื่อจัดกิจกรรมที่ไม่ตอ้ งได้รับคายินยอม เช่น ได้รับมอบหมายจากกฎหมายหรื อหน้าที่ในทางรัฐ หรื อ
สิ่ งอื่นที่จดั หาได้ในหลักจรรยาบรรณ (ดูมาตรฐาน 8.02 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั , 9.03
การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการประเมิน และ 10.01 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบาบัด ด้วย)
(ข) สาหรับบุคคลที่ในทางกฎหมายไม่สามารถให้หรื อแสดงคายินยอมได้ อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยา (1)
ให้คาอธิบายอย่างเหมาะสม (2) หาทางที่บุคคลสามารถแสดงคายินยอมได้ (3) พิจารณาว่าถึงสิ่ งที่แต่
ละบุคคลชื่นชอบ และผลประโยชน์สูงสุด และ (4) ได้รับคาอนุญาตอย่างเหมาะสมจากบุคคลที่มี
อานาจแทนในทางกฎหมาย ถ้าคายินยอมโดยตัวแทนสามารถทาได้ตามกฎหมาย หรื อกฎหมาย
ต้องการ เมื่อคายินยอมโดยบุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตหรื อไม่ตอ้ งการโดยกฎหมาย นักจิตวิทยาหาทาง
ที่เหมาะสมในการปกป้ องสิทธิและสวัสดิภาพของแต่ละบุคคล
(ค) เมื่อบริ การทางจิตวิทยาเป็ นสิ่ งที่ศาลสัง่ มาหรื อสิ่ งอื่นออกคาสัง่ ให้ทา นักจิตวิทยาแจ้งแต่ละบุคคล
สาหรับลักษณะของการบริ การที่จะได้รับในอนาคต รวมถึงแจ้งว่าบริ การเป็ นบริ การที่ศาลหรื อสิ่ งอื่น
สัง่ ให้ทา และขอบเขตของความลับก่อนที่จะดาเนินการ
(ง) นักจิตวิทยาทาเอกสารการแสดงความยินยอม การอนุญาต การยินยอม โดยการเขียนหรื อการพูดอย่าง
เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 8.02 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั , 9.03 การแจ้งให้แสดงคายินยอม
ในการประเมิน และ 10.01 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบาบัด ด้วย)
บริ การทางจิตวิทยาที่ส่งไปหรื อส่งผ่านองค์การ
(ก) นักจิตวิทยาที่ส่งบริ การสู่หรื อผ่านองค์การให้ขอ้ มูลล่วงหน้าแก่ลูกค้า และสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การโดยตรง คือ (1) ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการให้บริ การ (2) ผูไ้ ด้รับประโยชน์ในการ
ให้บริ การ (3) บุคคลใดที่จะเป็ นลูกค้า (4) ความสัมพันธ์ของนักจิตวิทยาที่จะมีตอ่ แต่ละบุคคลและ
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3.12

4
4.01

4.02

4.03

4.04

องค์การ (5) ความเป็ นไปได้ที่จะนาบริ การที่จดั ให้ หรื อข้อมูลที่ได้รับไปใช้ (6) ผูท้ ี่สามารถรับรู ้ขอ้ มูล
ได้ (7) ขอบเขตของความลับ นักจิตวิทยาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลและข้อสรุ ปของบริ การแก่บุคคลที่
เหมาะสมให้เร็ วที่สุด
(ข) ถ้านักจิตวิทยาอาจจะถูกกีดกันโดยกฎหมายหรื อบทบาทขององค์การในการให้ขอ้ มูลแก่บุคคลบาง
บุคคลหรื อกลุ่มบางกลุ่ม พวกเขาต้องแจ้งแก่บุคคลหรื อกลุ่มนั้นตั้งแต่เริ่ มต้นของการบริ การ
การถูกขัดขวางของบริ การทางจิตวิทยา
ถ้าไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยสัญญา นักจิตวิทยาพยายามอย่างเหมาะสมที่จะวางแผนเพื่อทาให้บริ การทาได้
ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริ การทางจิตวิทยาถูกขัดขวางโดยปัจจัยต่างๆ เช่น การเจ็บป่ วย การตาย การไม่
สามารถเข้าพบได้ การโยกย้าย การเกษียณ ของนักจิตวิทยา หรื อการโยกย้ายหรื อข้อจากัดด้านการเงินของ
ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย (ดูมาตรฐาน 6.02ค การเก็บเอาไว้ การเผยแพร่ และการจัดการ บันทึกที่เป็ นความลับใน
งานด้านวิชาชีพและวิทยาศาสตร์ ด้วย)
ความเป็ นส่วนตัวและความลับ
การธารงไว้ซ่ ึงความลับ
นักจิตวิทยามีหน้าที่เบื้องต้นและระมัดระวังในการปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับที่ได้รับผ่านหรื อเก็บไว้ไม่
ว่าวิธีใดก็ตาม ตระหนักถึงขอบเขตและข้อจากัดของความลับอาจจะถูกบังคับโดยกฎหมายหรื อกฎของ
สถาบันหรื อความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพหรื อวิทยาศาสตร์ (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้ผอู ้ ื่นทาหน้าที่แทน ด้วย)
อภิปรายเรื่ องขอบเขตของความลับ
(ก) นักจิตวิทยาอภิปรายกับบุคคล (รวมถึง บุคคลผูไ้ ม่สามารถให้คาตกลงยินยอมและตัวแทนทาง
กฎหมายของพวกเขาถ้าเป็ นไปได้) และองค์การที่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์หรื อวิชาชีพ
ไว้ในเรื่ อง (1) ขอบเขตของความลับที่ชดั เจน และ (2) การคาดการณ์การนาข้อมูลไปใช้ผา่ นกิจกรรม
ทางจิตวิทยา (ดูมาตรฐาน 3.10 การแจ้งให้แสดงคายินยอม ด้วย)
(ข) ถ้าสามารถทาได้หรื อไม่ถูกปฏิเสธ การอภิปรายเรื่ องความลับ ควรเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ มต้นของ
ความสัมพันธ์ และหลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ที่อาจจะต้องอภิปรายอีก
(ค) นักจิตวิทยาผูใ้ ห้บริ การ สิ นค้า หรื อข้อมูลผ่านสัญญาณทางอิเลคทรอนิคส์ แจ้งให้ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยถึง
ความเสี่ ยงต่อความเป็ นส่วนตัวและข้อจากัดด้านการเก็บเป็ นความลับ
การบันทึก
ก่อนที่จะบันทึกเสี ยงหรื อภาพของแต่ละบุคคลผูท้ ี่นกั จิตวิทยาให้บริ การ พวกเขาต้องได้รับการอนุญาตจาก
ทุกๆ คนหรื อตัวแทนทางกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 8.03 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบันทึกเสี ยงหรื อ
ภาพในการวิจยั , 8.05 การยกเว้นการแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั และ 8.07 การหลอกลวงในการวิจยั
ด้วย)
ลดการรุ กรานความเป็ นส่วนตัวให้นอ้ ยที่สุด
(ก) งานของนักจิตวิทยารวมถึงในรายงานที่เขียนหรื อบอกเล่า และการให้คาปรึ กษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้นที่เป็ นเป้ าหมายสาหรับการสื่ อสาร
(ข) นักจิตวิทยาอภิปรายข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งเป็ นความลับในงานของพวกเขา ต้องถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิทยาศาสตร์หรื อวิชาชีพที่เหมาะสมเท่านั้น และให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านั้นอย่าง
ชัดเจนเท่านั้น
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4.05 การเปิ ดเผย
(ก) นักจิตวิทยาอาจจะเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ ตามคายินยอมอย่างเหมาะสมของลูกค้าองค์การ ลูกค้า
หรื อผูป้ ่ วยรายบุคคล หรื อบุคคลที่มีอานาจทางกฎหมายอื่นในนามของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย ถ้าไม่ได้ถูก
ห้ามโดยกฎหมาย
(ข) นักจิตวิทยาเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยปราศจากคายินยอมของแต่ละบุคคลก็ต่อเมื่อถูกบังคับ
ตามกฎหมาย หรื อสถานที่ที่ยนิ ยอมตามกฎหมายสาหรับวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผล เช่น (1) เพื่อที่จะ
ให้บริ การวิชาชีพ (2) ได้รับคาปรึ กษาทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม (3) ป้ องกันลูกค้า ผูป้ ่ วย นักจิตวิทยา
หรื อคนอื่นจากอันตราย (4) ได้รับการจ่ายเงินสาหรับบริ การของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย โดยการเปิ ดเผยเป็ น
ตัวอย่างถูกจากัดให้นอ้ ยที่สุด ซึ่งการเปิ ดเผยนี้จาเป็ นเพื่อที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายไปได้ (ดูมาตรฐาน
6.04จ ค่าใช้จ่ายและการจัดแผนทางการเงิน ด้วย)
4.06 การให้คาปรึ กษา
เมื่อให้คาปรึ กษากับเพื่อนร่ วมงาน (1) นักจิตวิทยาไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับที่อาจจะนาไปสู่การระบุ
ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมการวิจยั หรื อบุคคลหรื อองค์กรอื่น ที่พวกเขามีความสัมพันธ์แบบมีความลับด้วยกัน
ถ้าไม่ได้รับคายินยอมก่อนหน้านี้จากบุคคลหรื อองค์กร หรื อการเปิ ดเผยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (2) พวก
เขาเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่จาเป็ นต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ของการของการให้คาปรึ กษาเท่านั้น (ดูมาตรฐาน
4.01 การธารงไว้ซ่ ึงความลับ ด้วย)
4.07 การใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับสาหรับการสอน หรื อวัตถุประสงค์อื่น
นักจิตวิทยาไม่เปิ ดเผยในงานเขียน การสอน หรื อสื่ อมวลชน ในข้อมูลความลับส่วนบุคคลที่สามารถระบุตวั
บุคคลได้ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักเรี ยน ผูร้ ่ วมงานวิจยั ลูกค้าองค์กร หรื อผูท้ ี่ได้รับ
การบริ การที่พวกเขาได้รับระหว่างช่วงการทางาน ยกเว้น (1) พวกเขาหาทางอย่างมีเหตุผลปกปิ ดการระบุถึง
บุคคลหรื อองค์กร (2) บุคคลหรื อองค์กรสามารถให้คายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ (3) มีอานาจทาง
กฎหมายสาหรับการกระทาดังกล่าว
5 การโฆษณาและข้อความในที่สาธารณะ
5.01 การหลีกเลี่ยงข้อความที่ผิดหรื อโกหก
(ก) ข้อความสาธารณะรวมถึง (ไม่ได้จากัดว่าเป็ นการโฆษณาที่มีหรื อไม่มีค่าใช้จ่าย) การสนับสนุนผลงาน
การสมัครทุน การสมัครใบอนุญาต การรับจดหมายรับรองอื่น ใบปลิว สิ่ งพิมพ์ รายนามสงเคราะห์
ใบประวัติยอ่ สาหรับสมัครงานส่วนบุคคล หรื อประวัติการเรี ยนการงาน หรื อคาติชมที่ใช้ในสื่ อ เช่น
ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื ออิเลคทรอนิคส์ ข้อความในกระบวนการทางกฎหมาย การพูดในงานสอนหรื อใน
ที่สาธารณะ และวัสดุที่ตีพิมพ์ต่างๆ นักจิตวิทยาไม่สร้างข้อความสู่สาธารณะที่ผิด โกหก หลอกลวง
ในการวิจยั การฝึ กฝนของพวกเขา หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็ นงานของพวกเขา หรื องานของบุคคลหรื อ
องค์กรอื่นๆ ที่พวกเขาได้เข้าเป็ นสมาชิก
(ข) นักจิตวิทยาไม่สร้างข้อความที่ผิด โกหก หลอกลวง เกี่ยวกับ (1) การฝึ กฝน ประสบการณ์ หรื อ
ความสามารถ (2) ระดับการศึกษา (3) ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร (4) การเข้าร่ วมองค์กรหรื อ
สมาคม (5) บริ การของพวกเขา (6) พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรื อคลินิก หรื อผล หรื อระดับ
ความสาเร็ จของการบริ การของเขา (7) ค่าธรรมเนียมของพวกเขา (8) การกล่าวถึงข้อค้นพบจาก
งานวิจยั
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(ค) นักจิตวิทยาอ้างระดับใบรับรองของการให้บริ การทางสุขภาพของเขา ก็ต่อเมื่อระดับของเขา (1) ได้
รับรองอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (2) เป็ นใบอนุญาตทางจิตวิทยาจากรัฐที่
พวกเขาได้ฝึกหัด
ข้อความโดยบุคคลอื่น
(ก) นักจิตวิทยาที่ให้ผอู ้ ื่นสร้างหรื อจัดวางข้อความที่ออกสาธารณะเพื่อส่งเสริ มงาน ผลงาน หรื อกิจกรรม
ทางวิชาชีพของตน ยังต้องรับผิดชอบในฐานะนักวิชาชีพต่อข้อความเหล่านั้น
(ข) นักจิตวิทยาไม่ตอบแทนลูกจ้างของนักหนังสื อพิมพ์ นักวิทยุ นักโทรทัศน์ หรื อสื่ ออื่น เพื่อพวกเขาจะ
ได้ออกข่าวสู่สาธารณชน (ดูมาตรฐาน 1.01 การใช้งานทางจิตวิทยาในทางที่ผิด ด้วย)
(ค) การโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักจิตวิทยาต้องถูกระบุชดั เจนหรื อสามารถจดจา
ได้อย่างชัดเจน
การประชุมปฏิบตั ิงานหรื อโปรแกรมที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา
ในระดับที่พวกเขาใช้การควบคุม นักจิตวิทยาต้องรับผิดชอบต่อการประกาศ การจัดเรี ยบเรี ยง การแจก
ใบปลิว การโฆษณา ที่อธิบายถึงการประชุมปฏิบตั ิงาน การสัมมนา หรื อโปรแกรมที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา
อื่น เพื่อรับประกันว่าพวกเขาได้อธิบายแก่ผรู ้ ับสารอย่างชัดเจนว่าโปรแกรมมีเจตนา วัตถุประสงค์
การศึกษา การแนะนา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไร
การแสดงตัวในสื่ อ
เมื่อนักจิตวิทยาให้คาแนะนาหรื อการสัมภาษณ์แก่สาธารณชน ผ่านสิ่ งตีพิมพ์ อินเทอร์เนต หรื อสัญญาณ
ทางอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ พวกเขาต้องระมัดระวังเพื่อรับประกันว่าข้อความ (1) อยูใ่ นความรู ้ การฝึ กฝน หรื อ
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพของพวกเขาจากวรรณกรรมหรื อการปฏิบตั ิทางจิตวิทยา (2) และสอดคล้องกับ
หลักจรรยาบรรณด้วย (3) ไม่ช้ ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผูร้ ับสาร (ดูมาตรฐาน 2.04 พื้นฐาน
การตัดสิ นใจในทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ ด้วย)
ใบรับรอง
นักจิตวิทยาไม่ร้องขอใบรับรองจากการรักษาลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย หรื อบุคคลอื่นที่อ่อนไหวต่ออิทธิพลได้ง่าย
เนื่องจากในสภาพการณ์บางอย่าง
การขอร้องเป็ นการส่วนตัว
นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้อง กับการร้องขอเป็ นการส่วนตัวไม่วา่ จะโดยตรงหรื อผ่านเอเยนต์ ที่ไม่น่าพึงประสงค์
ในเชิงธุรกิจเพื่อบาบัดไม่วา่ จะบาบัดจริ งหรื อเป็ นไปได้ในการบาบัดในอนาคตของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย หรื อ
บุคคลอื่นที่ในบางสภาพการณ์อ่อนไหวต่ออิทธิพลได้ง่าย อย่างไรก็ตามข้อห้ามนี้ไม่ได้รวมถึง (1) พยายาม
นาการติดต่อเหล่านี้ไปทาให้เป็ นผลเพื่อจุดประสงค์ให้ได้ผลประโยชน์กบั การบาบัดลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยที่ได้
บาบัดไปแล้ว (2) ให้บริ การเมื่อภัยพิบตั ิหรื อชุมชนที่ห่างไหล
การเก็บบันทึกและค่าใช้จ่าย
การเก็บหลักฐานงานด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพและธารงไว้ซ่ ึงการเก็บบันทึก
นักจิตวิทยาสร้าง ธารงไว้ เผยแพร่ จัดเก็บ และจัดการบันทึกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาชีพและ
วิทยาศาสตร์ และควบคุมขอบเขตของการบันทึก เพื่อ (1) อานวยความสะดวกในการให้บริ การในภายหลัง
จากนักจิตวิทยาหรื อนักวิชาชีพคนอื่น (2) เพื่อนาไปออกแบบและวิเคราะห์ในงานวิจยั ภายหลัง (3) สนอง
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ความต้องการของสถาบัน (4) รับประการความถูกต้องในการให้ใบแจ้งค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ายเงิน และ (5)
เพื่อรับประกันว่าถูกต้องตามกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 4.01 การธารงไว้ซ่ ึงความลับ ด้วย)
การเก็บเอาไว้ การเผยแพร่ และการจัดการ บันทึกที่เป็ นความลับในงานด้านวิชาชีพและวิทยาศาสตร์
(ก) นักจิตวิทยาธารงไว้ซ่ ึงความลับ โดยควบคุมกระบวนการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การสร้าง การจัดเก็บ การ
นามาใช้ การขนย้าย การจัดการบันทึกเหล่านี้ ไม่วา่ จะบันทึกด้วยวิธีการเขียน ผลิตด้วยเครื่ องจักร
หรื อวิธีอื่น (ดูมาตรฐาน 4.01 การธารงไว้ซ่ ึงความลับ และ 6.01 การเก็บหลักฐานงานด้านวิทยาศาสตร์
และวิชาชีพและธารงไว้ซ่ ึงการเก็บบันทึก ด้วย)
(ข) ถ้าการเข้าไปสู่ฐานข้อมูลหรื อระบบของการบันทึกที่มีขอ้ มูลที่เป็ นความลับที่เกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับ
บริ การทางจิตวิทยา สามารถทาได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับคายินยอมจากผูท้ ี่ได้รับบริ การ ก็ต่อเมื่อ
นักจิตวิทยาใช้การจัดวางหรื อมีเทคนิคอื่นที่จะหลีกเลี่ยงการระบุบุคคลเอาไว้
(ค) นักจิตวิทยาอาจวางแผนล่วงหน้าเพื่อเอื้อให้เกิดการส่งมอบข้อมูลอย่างเหมาะสม หรื อรักษาสภาพการ
เป็ นความลับของการบันทึกหรื อข้อมูลในกรณี ที่นกั จิตวิทยาถอนออกจากตาแหน่งหรื อการปฏิบตั ิน้ นั
(ดูมาตรฐาน 3.12 การถูกขัดขวางของบริ การทางจิตวิทยา และ 10.09 การแทรกแซงการบาบัด ด้วย)
การไม่เก็บบันทึกเอาไว้ในการบริ การที่ไม่ได้ให้ค่าตอบแทน
นักจิตวิทยาอาจไม่เก็บบันทึกที่อยูใ่ นการควบคุมของเขาเอาไว้ เมื่อได้รับการร้องขอหรื อเป็ นความต้องการ
จากลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในการบาบัดในกรณี ฉุกเฉิ น เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายและการจัดแผนทางการเงิน
(ก) นักจิตวิทยาและผูร้ ับบริ การทางจิตวิทยามีการตกลงยินยอมเรื่ องการจัดแจงค่าตอบแทน ใน
ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์หรื อทางวิชาชีพให้เร็ วที่สุดที่เป็ นไปได้
(ข) ค่าใช้จ่ายสาหรับบริ การทางจิตวิทยาสอดคล้องกับกฎหมาย
(ค) นักจิตวิทยาไม่คิดค่าบริ การของพวกเขา อย่างไม่ซื่อสัตย์หรื อหลอกลวง
(ง) ถ้าข้อจากัดของการบริ การสามารถคาดการณ์ได้เนื่องจากข้อจากัดด้านการเงิน สิ่ งนี้ควรอภิปรายกับ
ผูร้ ับบริ การเร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ (ดูมาตรฐาน 10.09 การแทรกแซงการบาบัด และ 10.10 การยุติ
การบาบัด ด้วย)
(จ) ถ้าผูร้ ับบริ การไม่สามารถจ่ายค่าบริ การตามที่ตกลงยินยอมได้ และถ้านักจิตวิทยาตั้งใจจะใช้ตวั แทน
ในการเก็บเงินหรื อวิธีทางกฎหมายในการเก็บค่าใช้จ่าย นักจิตวิทยาต้องแจ้งแก่บุคคลตั้งแต่แรกว่าใช้
วิธีการเหล่านั้นจะถูกใช้และให้โอกาสแก่บุคคลในการจ่ายเงินทันที (ดูมาตรฐาน 4.05 การเปิ ดเผย,
6.03 การไม่เก็บบันทึกเอาไว้ในการบริ การที่ไม่ได้ให้ค่าตอบแทน, และ 10.01 การแจ้งให้แสดงความ
ยินยอมในการบาบัด ด้วย)
การแลกเปลี่ยนกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย
การแลกเปลี่ยนเป็ นการยอมรับสินค้า บริ การ หรื อการตอบแทนที่ไม่ใช่เงินจากลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย ที่
แลกเปลี่ยนกับบริ การทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาอาจแลกเปลี่ยนได้กต็ ่อเมื่อ (1) ไม่ใช่ลกั ษณะทางคลินิก (2)
การจัดค่าใช้จ่ายไม่ถูกใช้ในทางที่ผิด (ดูมาตรฐาน 3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน และ 6.04 ค่าใช้จ่ายและการจัด
แผนทางการเงิน ด้วย)
ความถูกต้องในการรายงานให้แก่ผใู ้ ห้การตอบแทน หรื อแหล่งให้ทุน
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ในการรายงานให้ผจู ้ ่ายเงินสาหรับบริ การหรื อแหล่งให้ทุนวิจยั นักจิตวิทยาใช้แนวทางที่เหมาะสมในการ
รับประกันความถูกต้องของการรายงานถึงลักษณะของการให้บริ การหรื อการทาวิจยั ค่าใช้จ่าย การคิด
ค่าบริ การ หรื อการใช้จ่าย และลักษณะที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ชื่อของผูจ้ ดั ข้อค้นพบ และการ
วิเคราะห์ผลที่ได้ (ดูมาตรฐาน 4.01 การธารงไว้ซ่ ึงความลับ, 4.04 ลดการรุ กรานความเป็ นส่วนตัวให้นอ้ ย
ที่สุด และ 4.05 การเปิ ดเผย ด้วย)
การส่งมอบและค่าใช้จ่าย
เมื่อนักจิตวิทยาจ่าย หรื อได้รับค่าใช้จ่าย หรื อแบ่งค่าใช้จ่ายกับวิชาชีพอื่น นอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบ
ผูจ้ า้ งและลูกจ้างแล้ว การจ่ายเงินในแต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั การให้บริ การที่ได้จดั ทา (คลินิก การให้คาปรึ กษา
การบริ หาร หรื ออื่นๆ) และไม่ข้ นึ อยูก่ บั การส่งมอบการใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว แล้วไม่มีการให้บริ การ (ดู
มาตรฐาน 3.09 การร่ วมมือกับวิชาชีพอื่น ด้วย)
การศึกษาและการฝึ กฝน
การจัดหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กฝน
นักจิตวิทยามีความรับผิดชอบในการจัดหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กฝน เพื่อหาทางรับประกันว่า
หลักสูตรเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยให้ความรู ้และประสบการณ์ที่เหมาะสม และจัดให้ตรงกับความต้องการ
ของใบประกอบอาชีพ ใบวุฒิบตั ร หรื อเป้ าหมายอื่นๆ ที่ได้อา้ งว่าสามารถทาได้จากการเข้าหลักสูตร
ดังกล่าว (ดูมาตรฐาน 5.03 การประชุมปฏิบตั ิงานหรื อโปรแกรมที่ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา ด้วย)
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กฝน
นักจิตวิทยามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กฝน เพื่อหาทางรับประกันว่า
รายละเอียดของหลักสูตรถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับกันในปั จจุบนั (รวมถึงการเข้าร่ วมในวิชาที่ตอ้ งการใน
หลักสูตร หรื อการปรึ กษา การบาบัด กลุ่มประสบการณ์ โครงการให้คาปรึ กษา หรื อการให้บริ การแก่
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร) รวมถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึ ก ค่าเล่าเรี ยนและ
ผลประโยชน์ และสิ่ งที่ตอ้ งการที่พึงพอใจเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งทาให้สมาชิกที่สนใจ
ทั้งหมดสามารถหาได้
ความถูกต้องของการฝึ กฝน
(ก) นักจิตวิทยาหาทางที่เหมาะสมเพือ่ รับประกันว่าประมวลการสอนถูกต้องโดยคานึงถึงหัวข้อที่การ
สอนครอบคลุมเอาไว้ จากการประเมินความก้าวหน้าของการสอน และลักษณะของประสบการณ์ที่
ได้จากการสอน มาตรฐานนี้ไม่ได้รวมถึงผูส้ อนได้ปรับปรุ งเนื้อหาหรื อความต้องการเมื่อผูส้ อน
พิจารณาจาเป็ นหรื อเหมาะสมในการสอน นักเรี ยนจะต้องรู ้ถึงการปรับปรุ งวิธีการสอนนานเพียงพอ
เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้ าหมายของการสอน (ดูมาตรฐาน 5.01 การหลีกเลี่ยงข้อความที่ผิดหรื อ
โกหก ด้วย)
(ข) นักจิตวิทยาแสดงข้อมูลทางจิตวิทยาอย่างถูกต้อง เมื่อเกี่ยวข้องกับการสอนหรื อการฝึ กฝน (ดู
มาตรฐาน 2.03 การธารงไว้ซ่ ึงความสามารถ ด้วย)
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรี ยน
นักจิตวิทยาไม่เรี ยกร้องให้นกั เรี ยนหรื อผูท้ ี่ถูกฝึ กฝนเปิ ดเผยข้องมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรหรื อการสอน ทั้งแบบพูดหรื อแบบเขียน เกี่ยวกับประวัติทางเพศ ประวัติการถูกทาร้ายหรื อ
ทอดทิ้ง ประวัติการบาบัดทางจิตวิทยา และความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ เพื่อน และคู่แต่งงาน หรื อบุคคลที่
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สาคัญ ยกเว้นถ้า (1) เป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกในหลักสูตรหรื อการฝึ กฝน โดยได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อ
เรี ยกร้องจากการสมัครหรื อเอกสารที่อยูใ่ นหลักสูตร (2) ข้อมูลจาเป็ นต้องประเมินหรื อได้รับเพื่อช่วยเหลือ
ให้นกั เรี ยนผูท้ ี่มีปัญหาส่วนบุคคลอาจจะถูกตัดสิ นอย่างมีเหตุผลให้กีดกันพวกเขาออกจากการทากิจกรรม
แบบวิชาชีพหรื อการฝึ กฝนที่ตอ้ งใช้ความสามารถ หรื อก่อให้เกิดภัยคุกคามแก่นกั เรี ยนหรื อบุคคลอื่น
การบาบัดแบบรายบุคคลหรื อแบบกลุ่มที่จะต้องทา
(ก) เมื่อการบาบัดแบบรายบุคคลหรื อแบบกลุ่มเป็ นความต้องการของโปรแกรมหรื อหลักสูตร
นักจิตวิทยาต้องจัดให้โปรแกรมอนุญาตให้นกั เรี ยนในโปรแกรมระดับปริ ญญาตรี โท หรื อเอก มี
ทางเลือกในการบาบัดกับผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ไม่ได้เข้าร่ วมโปรแกรมดังกล่าว (ดูมาตรฐาน 7.02
รายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาและการฝึ กฝน ด้วย)
(ข) คณะที่หรื อมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบต่อการประเมินผลงานทางวิชาการของนักเรี ยน ต้อง
ไม่ให้การบาบัดด้วยตนเอง (ดูมาตรฐาน 3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน ด้วย)
การประเมินผลงานของนักเรี ยนหรื อผูท้ ี่ดูแลอยู่
(ก) ในความสัมพันธ์แบบวิชาการหรื อการดูแล นักจิตวิทยาต้องสร้างกระบวนการที่จาเพาะ และเหมาะสม
แก่เวลา ในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนหรื อผูไ้ ด้รับการดูแล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ในการประเมิน ต้องจัดให้แก่นกั เรี ยนตั้งแต่การเริ่ มการดูแล
(ข) นักจิตวิทยาประเมินนักเรี ยนหรื อผูไ้ ด้รับการฝึ กฝนโดยพื้นฐานของผลงานจริ ง ที่เกี่ยวข้องหรื อถูก
สร้างโดยความต้องการของหลักสูตร
สัมพันธภาพทางเพศกับนักเรี ยนหรื อผูท้ ี่ดูแลอยู่
นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพทางเพศกับนักเรี ยนหรื อผูท้ ี่ถูกดูแลที่อยูใ่ นภาควิชา บริ ษทั ตัวแทน
หรื อศูนย์ฝึกฝน หรื อกับบุคคลที่นกั จิตวิทยาต้องหรื อมีแนวโน้มที่จะมีอานาจในการประเมิน (ดูมาตรฐาน
3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน ด้วย)
การวิจยั และการเผยแพร่
การอนุญาตจากสถาบัน
เมื่อต้องขอรับอนุญาตจากสถาบัน นักจิตวิทยาให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเสนองานวิจยั และได้รับการ
อนุญาตจากสถาบันก่อนทาวิจยั พวกเขาทาวิจยั จากรายละเอียดการวิจยั ที่ได้รับอนุญาต
การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั
(ก) เมื่อได้แจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั ตามที่มาตรฐาน 3.10 ต้องการ นักจิตวิทยาแจ้งผูร้ ่ วมการ
ทดลองเกี่ยวกับ (1) จุดประสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาการวิจยั ที่คาดการณ์ไว้ และกระบวนการวิจยั
(2) สิ ทธิที่จะปฏิเสธในการเข้าร่ วมและการยกเลิกการเข้าร่ วมขณะที่ได้เข้าร่ วมไปแล้ว (3) ผลที่
คาดการณ์เอาไว้เมื่อปฏิเสธหรื อยกเลิกการเข้าร่ วม (4) ปั จจัยที่คาดการณ์ได้วา่ อาจมีอิทธิพลต่อความ
เต็มใจที่จะเข้าร่ วมการทดลอง เช่น ความเสี่ ยงที่เป็ นไปได้ ความไม่สบายใจ หรื อผลจากการคัดค้าน
ไม่เห็นด้วยในการวิจยั (5) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจยั (6) ขอบเขตของความลับ (7) สิ่ งจูงใจใน
การเข้าร่ วม (8) ใครที่สามารถติดต่อเมื่อมีคาถามเกี่ยวกับการวิจยั และสิ ทธิในการเข้าร่ วมงานวิจยั พวก
เขาเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่จะเป็ นผูร้ ่ วมการทดลองถามคาถามและให้คาตอบแก่พวกเขา (ดูมาตรฐาน
8.03 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบันทึกเสี ยงหรื อภาพในการวิจยั , 8.05 การยกเว้นการแจ้งให้
แสดงคายินยอมในการวิจยั และ 8.07 การหลอกลวงในการวิจยั ด้วย)
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(ข) นักจิตวิทยาที่จดั ทาการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการใช้การบาบัดในเชิงทดลองควรทาให้ผรู ้ ่ วมการ
ทดลองกระจ่างชัดตั้งแต่เริ่ มต้นงานวิจยั (1) ลักษณะการบาบัดในเชิงทดลอง (2) บริ การที่อาจจะให้
หรื อไม่ให้แก่กลุ่มควบคุม ถ้าเห็นควรที่จะแจ้ง (3) วิธีในการจัดคนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
(4) ทางเลือกที่จะบาบัดแบบอื่นที่ผทู ้ ดลองจัดให้ เมื่อบุคคลไม่อยากที่จะเข้าร่ วมในการวิจยั หรื อ
ต้องการที่จะยกเลิกเมื่อการศึกษาได้เริ่ มต้นแล้ว และ (5) ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผรู ้ ่ วมการทดลองหรื อ
ค่าใช้จ่ายของผูท้ ดลองเมื่อเข้าร่ วม รวมถึงค่าชดเชยจากผูร้ ่ วมการทดลองหรื อผูส้ นับสนุนกลุ่มอื่นที่หา
มาได้ (ดูมาตรฐาน 8.02ก การแจ้งให้แสดงคายินยอม ด้วย)
การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบันทึกเสี ยงหรื อภาพในการวิจยั
นักจิตวิทยาไม่จาเป็ นต้องได้รับการแจ้งแสดงคายินยอมจากผูร้ ่ วมการวิจยั ในการบันทึกภาพหรื อเสี ยง
สาหรับเป็ นข้อมูล ถ้า (1) การวิจยั ประกอบด้วยการสังเกตตามธรรมชาติในที่สาธารณะเพียงอย่างเดียว และ
การสังเกตไม่ได้ต้ งั ใจไว้วา่ จะนาบันทึกไปใช้ในวิธีที่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลหรื อก่อให้เกิดอันตราย
หรื อ (2) การวิจยั ถูกสร้างขึ้นโดยมีการหลอกลวง การแสดงคายินยอมในการบันทึกจะได้รับในช่วงการ
เปิ ดเผยความจริ ง (ดูมาตรฐาน 8.07 การหลอกลวงในการวิจยั ด้วย)
ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักเรี ยน และผูร้ ่ วมการวิจยั ที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(ก) เมื่อนักจิตวิทยาทาวิจยั กับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักเรี ยน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มาเป็ นผูร้ ่ วมการวิจยั
นักจิตวิทยาหาทางที่จะปกป้ องบุคคลที่จะเป็ นผูร้ ่ วมการวิจยั จากการไม่สามารถไม่ร่วมในงานวิจยั หรื อ
ยกเลิกการเข้าร่ วมงานวิจยั กลางคัน
(ข) เมื่อการเข้าร่ วมการวิจยั เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการในหลักสูตร หรื อเป็ นโอกาสในการได้ประโยชน์ในหลักสูตร
เพิ่มเติม ผูท้ ี่จะเข้าร่ วมในงานวิจยั ต้องได้รับกิจกรรมเป็ นทางเลือกอื่นที่ยตุ ิธรรม
การยกเว้นการแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั
นักจิตวิทยาอาจยกเว้นการแจ้งให้แสดงคายินยอมในการวิจยั ในกรณี เหล่านี้เท่านั้น (1) การวิจยั ไม่อาจ
ทานายล่วงได้วา่ จะทาให้เกิดความไม่พอใจหรื ออันตราย และรวมถึง (ก) อยูใ่ นรู ปแบบของ การศึกษา การ
ปฏิบตั ิการในการศึกษาโดยปกติ หลักสูตรการเรี ยน หรื อวิธีการจัดการในห้องเรี ยน ที่สามารถทาได้ใน
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา (ข) แบบสอบถามที่ไม่ระบุชื่อ การสังเกตสภาพธรรมชาติ และการวิจยั จาก
การรวบรวมเอกสารเก่าเท่านั้น ที่การเปิ ดเผยของผูต้ อบจะไม่ทาให้ผรู ้ ่ วมการทดลองเกิดอันตรายทั้ง
ทางด้านอาชญากรรมหรื อกฎหมาย หรื อทาลายชื่อเสี ยงด้านการเงิน ความสามารถในการถูกจ้างงาน หรื อ
ชื่อเสี ยง และความลับจะต้องถูกปกปิ ด หรื อ (ค) การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานหรื อประสิทธิภาพของ
องค์กรที่ทาในสภาพแวดล้อมในองค์กร ที่ไม่มีความเสี่ ยงต่อสภาพการจ้างงาน และความลับของผูร้ ่ วมการ
ทดลอง ที่ตอ้ งถูกปกปิ ดเอาไว้ หรื อ (2) นอกเหนือจากนี้ ได้รับการอนุญาตจากกฎหมายหรื อรัฐหรื อ
ข้อบังคับในสถาบัน
การชักชวนให้เป็ นผูร้ ่ วมการวิจยั
(ก) นักจิตวิทยาสร้างความพยายามอย่างเหมาะสม ในการหลีกเลี่ยงการยืน่ ข้อเสนอด้านการเงินหรื อด้าน
อื่นๆ ที่มากเกินไปหรื อไม่เหมาะสม สาหรับการแลกเปลี่ยนในการร่ วมงานวิจยั ที่การแลกเปลี่ยน
เหล่านั้นดูเหมือนว่าเป็ นการบังคับในการเข้าร่ วมการทดลอง
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(ข) เมื่อนาบริ การแบบวิชาชีพเป็ นข้อเสนอในการเข้าร่ วมงานวิจยั นักจิตวิทยาทาให้ ลักษณะของการ
บริ การ รวมถึงความเสี่ ยง ข้อบังคับ และข้อจากัด ชัดเจน (ดูมาตรฐาน 6.05 การแลกเปลี่ยนกับลูกค้า
หรื อผูป้ ่ วย ด้วย)
8.07 การหลอกลวงในการวิจยั
(ก) นักจิตวิทยาไม่ทาการศึกษาที่มีการหลอกลวง ยกเว้น พวกเขากาหนดไว้วา่ การใช้เทคนิคการ
หลอกลวงมีเหตุผลอันสมควรและสาคัญในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา หรื อคุณค่า
ในการประยุกต์ใช้ และไม่มีทางเลือกที่ไม่หลอกลวงที่มีประสิ ทธิภาพอยู่
(ข) นักจิตวิทยาไม่หลอกลวงบุคคลที่จะเป็ นผูร้ ่ วมการทดลองเกี่ยวกับการวิจยั ที่อาจทาให้เกิดความ
เจ็บปวดทางด้านร่ างกาย หรื อความไม่พึงพอใจด้านอารมณ์อย่างรุ นแรง
(ค) นักจิตวิทยาอธิบายการหลอกลวง ที่เป็ นลักษณะของการสร้างการวิจยั และทาการทดลองให้สมบูรณ์
ให้แก่ผรู ้ ่ วมการทดลองให้เร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ อาจเป็ นตอนสรุ ปของการเข้าร่ วม แต่ไม่ชา้ ไปกว่า
การสรุ ปผลการรวบรวมข้อมูล และอนุญาตให้ผรู ้ ่ วมการทดลองยกเลิกข้อมูลเหล่านั้น (ดูมาตรฐาน
8.08 การเปิ ดเผยความจริ ง ด้วย)
8.08 การเปิ ดเผยความจริ ง
(ก) นักจิตวิทยาให้โอกาสแก่ผรู ้ ่ วมการทดลองทันที เมื่อพวกเขาต้องการได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ลักษณะ ผล และข้อสรุ ปของงานวิจยั และพวกเขาหาทางที่จะแก้ไขการเข้าใจผิดที่ผรู ้ ่ วมการทดลอง
อาจจะมี ซึ่งเป็ นสิ่ งนักจิตวิทยาต้องตระหนักไว้
(ข) ถ้าค่านิยมทางวิทยาศาสตร์หรื อมนุษยธรรม เป็ นเหตุผลอันสมควรในการให้ขอ้ มูลล่าช้าหรื อต้อง
หน่วงเหนี่ยวข้อมูลเอาไว้ นักจิตวิทยาหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ ยงอันตราย
(ค) เมื่อนักจิตวิทยาเริ่ มตระหนักว่ากระบวนการวิจยั อาจทาให้ผรู ้ ่ วมการทดลองเกิดอันตราย พวกเขา
หาทางที่จะลดอันตรายให้นอ้ ยที่สุด
8.09 การดูแลอย่างมีมนุษยธรรมและการใช้สตั ว์ในการวิจยั
(ก) นักจิตวิทยาได้มา ดูแล ใช้ กาจัดสัตว์ให้สอดคล้องกับกฎหรื อข้อบังคับระดับชาติ รัฐ หรื อส่วนท้องถิ่น
และมาตรฐานวิชาชีพ
(ข) นักจิตวิทยาที่ถูกฝึ กในระเบียบวิธีวจิ ยั และประสบการณ์ในการดูแลสัตว์ทดลอง ต้องดูแลกระบวนการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ และมีหน้าที่รับประกันโดยพิจารณาถึงความสุขสบาย สุขภาพ และการ
ปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรมต่อสัตว์ ให้เหมาะสม
(ค) นักจิตวิทยารับประกันว่าทุกคนที่ใช้สตั ว์ ซึ่งอยูภ่ ายใต้การดูแลของพวกเขา ได้รับการสอนเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวจิ ยั และการดูแล เลี้ยงดู และจัดการกับสัตว์ประเภทที่ใช้ ในขอบเขตของบทบาทที่
เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้ผอู ้ ื่นทาหน้าที่แทน ด้วย)
(ง) นักจิตวิทยามีความพยายามลดความไม่สบาย การติดเชื้อ การเจ็บป่ วย หรื อความเจ็บของสัตว์ทดลอง
ให้นอ้ ยที่สุด
(จ) นักจิตวิทยาใช้กระบวนการต่างๆ ให้สตั ว์ประสบกับความเจ็บ ความเครี ยด หรื อไม่ให้ในสิ่ งที่จาเป็ น
สาหรับชีวติ (เช่น อดอาหาร) เมื่อไม่มีวธิ ีอื่นและเป้ าหมายให้เหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา หรื อค่านิยมในการประยุกต์ใช้ เท่านั้น
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

(ฉ) นักจิตวิทยาใช้กระบวนการผ่าตัดโดยวางยาสลบอย่างเหมาะสม และใช้เทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงการติด
เชื้อและลดความเจ็บปวดระหว่างหรื อหลังการผ่าตัดให้นอ้ ยที่สุด
(ช) เมื่อเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมในการทาให้สตั ว์เสี ยชีวติ นักจิตวิทยาทาอย่างรวดเร็ ว โดยใช้ความพยายามลด
ความเจ็บด้วยวิธีการที่ได้รับการยอมรับ
การรายงานผลการวิจยั
(ก) นักจิตวิทยาไม่ปลอมแปลงข้อมูล (ดูมาตรฐาน 5.01ก การหลีกเลี่ยงข้อความที่ผดิ หรื อโกหก ด้วย)
(ข) ถ้านักจิตวิทยาพบว่ามีความผิดพลาดอย่างเด่นชัดในงานที่เผยแพร่ ออกไป ต้องพยายามหาทางแก้ไข
ข้อผิดพลาดเหล่านั้นโดยแก้สิ่งที่ผิด ถอนคาพูด ระบุขอ้ ผิดพลาดในสิ่ งตีพิมพ์ หรื อวิธีการอื่นที่
เหมาะสมแล้วที่สามารถเผยแพร่ ออกไปได้
การลอกผลงาน
นักจิตวิทยาไม่นาส่วนประกอบจากงานหรื อข้อมูลของคนอื่น ถึงแม้วา่ จะอ้างถึงงานหรื อข้อมูลของผูอ้ ื่น
เป็ นครั้งคราว
การเผยแพร่ ชื่อเสี ยง
(ก) นักจิตวิทยาได้รับหน้าที่และชื่อเสี ยง รวมถึงการลงชื่อเป็ นผูแ้ ต่ง เฉพาะงานที่พวกเขาได้ทาจริ ง หรื อ
เป็ นสิ่ งที่พวกเขาพัฒนาให้ดีข้ ึน เท่านั้น (ดูมาตรฐาน 8.12ข การเผยแพร่ ชื่อเสี ยง ด้วย)
(ข) การเป็ นผูแ้ ต่งหลักหรื อชื่อจากการเผยแพร่ อื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนงานทางวิทยาศาสตร์
หรื อวิชาชีพที่แต่ละบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยไม่คานึงเพียงแค่สถานะที่เกี่ยวข้อง การครอบครอง
ตาแหน่งในสถาบัน เช่น หัวหน้าภาค เท่านั้น สิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสาหรับการใส่ชื่อเป็ นผู ้
แต่ง การสนับสนุนงานวิจยั หรื องานเขียนที่เผยแพร่ เพียงเล็กน้อยให้แจ้งไว้อย่างเหมาะสม เช่น หมาย
เหตุที่อยูท่ า้ ยหน้าหนังสื อ หรื อข้อความแนะนา
(ค) นักเรี ยนเป็ นมีรายชื่อเป็ นผูแ้ ต่งหลักของบทความที่มีผแู ้ ต่งหลายคน โดยเนื้อความมาจากวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตอย่างมาก อาจารย์ที่ปรึ กษาในคณะอภิปรายเรื่ องการลงชื่อผูแ้ ต่งกับนักเรี ยนให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ รวมถึงกระบวนการวิจยั และการเผยแพร่ ท้ งั หมด ยกเว้นในสถานการณ์ที่เป็ น
ข้อยกเว้น (ดูมาตรฐาน 8.12ข การเผยแพร่ ชื่อเสี ยง ด้วย)
การคัดลอกการเผยแพร่ ขอ้ มูล
นักจิตวิทยาไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลดั้งเดิมที่ได้เผยแพร่ มาก่อนหน้านี้แล้ว สิ่ งนี้ไม่รวมถึงการตีพิมพ์ขอ้ มูลอีกครั้ง
เมื่อพวกเขาทาโดยได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม
การแบ่งปั นข้อมูลการวิจยั เพื่อยืนยันความถูกต้อง
(ก) หลังจากผลการวิจยั ได้ถูกตีพิมพ์แล้ว นักจิตวิทยาไม่หน่วงเหนี่ยวข้อมูลเอาไว้ เมื่อการสรุ ปของพวก
เขา มีการตั้งข้อสงสัยจากนักวิชาชีพที่มีความสามารถ ซึ่งต้องการพิสูจน์คากล่าวอ้างที่มีหลักฐานผ่าน
การวิเคราะห์อีกครั้ง หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลเหล่านั้นแค่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์น้ นั นักจิตวิทยาต้อง
จัดข้อมูลซึ่งสามารถปกป้ องความลับของผูร้ ่ วมการทดลองได้ และถ้าสิ ทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นเจ้าของของข้อมูลไม่กีดกันการเผยแพร่ มาตรฐานนี้ไม่กีดกันความต้องการของนักจิตวิทยา
ให้กลุ่มหรื อบุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูล
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8.15

9
9.01

9.02

9.03

(ข) นักจิตวิทยาผูร้ ้องขอข้อมูลจากนักจิตวิทยาคนอื่นเพื่อไปพิสูจน์คากล่าวอ้างที่มีหลักฐาน ผ่านการ
วิเคราะห์อีกครั้ง ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับการแบ่งปั นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว นักจิตวิทยาผูร้ ้อง
ขอได้รับคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่จะใช้ขอ้ มูลไปในแนวทางอื่นทุกครั้ง
ผูท้ บทวน
นักจิตวิทยาทบทวนสิ่ งต่างๆ ที่ได้รับการเสนอมา สาหรับการนาเสนอ การเผยแพร่ การอนุญาต หรื อการ
นาเสนองานวิจยั ให้วจิ ารณ์โดยเคารพการเป็ นความลับของ และความเป็ นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นของบุคคล
ที่ได้เสนอ
การประเมิน
พื้นฐานสาหรับการประเมิน
(ก) นักจิตวิทยาทาให้ขอ้ คิดเห็นที่อยูใ่ นการแนะนา รายงาน และข้อความวินิจฉัยหรื อประเมิน รวมถึงการ
พิสูจน์ในศาล มีพ้นื ฐานจากข้อมูลหรื อเทคนิคที่เพียงพอในการพิสูจน์ขอ้ ค้นพบของพวกเขา (ดู
มาตรฐาน 2.04 พื้นฐานการตัดสิ นใจในทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ ด้วย)
(ข) ยกเว้นที่ระบุไว้ใน 9.01ค นักจิตวิทยาให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล
เฉพาะหลังจากที่พวกเขาได้ทาการทดสอบแก่บุคคลเพียงพอที่จะสนับสนุนคากล่าวหรื อข้อสรุ ป ถ้าใช้
ความพยายามอย่างเหมาะสมแล้ว การทดสอบไม่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง นักจิตวิทยาระบุถึงความ
พยายามที่พวกเขาได้ทา และผลของความพยายามเหล่านั้น แล้วทาให้กระจ่างชัดถึงผลกระทบของ
ข้อมูลที่จากัดต่อความเที่ยงและความตรงของข้อคิดเห็นของพวกเขา และจากัดลักษณะหรื อขอบเขต
ของข้อสรุ ปและคาแนะนาให้เหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.01 ขอบเขตของความสามารถ และ 9.06 การ
แปรความหมายของการประเมิน ด้วย)
(ค) เมื่อนักจิตวิทยา ทารายงานทบทวนการบันทึกจากการประเมิน หรื อการให้คาปรึ กษา หรื อการดูแล
และการทดสอบของแต่ละบุคคลไม่ได้จาเป็ นสาหรับการให้ขอ้ คิดเห็น นักจิตวิทยาอธิบายถึงสิ่ ง
เหล่านี้และแหล่งของข้อมูลที่พวกเขาใช้ในการสรุ ปหรื อแนะนา
การใช้การประเมิน
(ก) นักจิตวิทยาจัดการ ปรับปรุ ง ให้คะแนน ตีความ หรื อใช้เทคนิคการประเมิน การสัมภาษณ์ การ
ทดสอบ หรื อเครื่ องมือแต่ละวิธี เพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสมในแง่ของการวิจยั หรื อให้มีหลักฐานของ
ประโยชน์และความเหมาะสมในการนาเทคนิคไปใช้
(ข) นักจิตวิทยาใช้เครื่ องมือประเมิน ที่ความตรงและความเที่ยงได้ระบุเอาไว้ ในการใช้สาหรับสมาชิกใน
ประชากรที่ได้รับการทดสอบ เมื่อความตรงหรื อความเที่ยงของเครื่ องมือไม่ได้ระบุเอาไว้ นักจิตวิทยา
อธิบายถึงจุดเด่นและข้อจากัดของผลและการตีความของการทดสอบ
(ค) นักจิตวิทยาใช้วธิ ีการประเมินให้เหมาะสมกับความชอบในการใช้ภาษา และความสามารถของแต่ละ
บุคคล ถ้าการใช้ภาษาอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินมากกว่า
การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการประเมิน
(ก) นักจิตวิทยาได้รับการแสดงคายินยอมสาหรับการประเมิน หรื อการให้บริ การวินิจฉัย จากที่ได้อธิบาย
ไว้ในมาตรฐาน 3.10 การแจ้งให้แสดงคายินยอม ยกเว้นเมื่อ (1) การทดสอบเป็ นคาสัง่ ในทางกฎหมาย
หรื อข้อบังคับของรัฐ (2) การแจ้งให้แสดงคายินยอมได้ถูกแสดงเป็ นนัยแล้ว เพราะการทดสอบถูกทา
เป็ นกิจวัตรในกิจกรรมการศึกษา ในสถาบัน หรื อในองค์การ (เช่น เมื่อผูร้ ่ วมการทดลองยอมรับอย่าง
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เต็มใจในการประเมินเมื่อสมัครเข้าทางาน) หรื อ (3) วัตถุประสงค์หนึ่งของการทดสอบคือประเมิน
ความสามารถในการตัดสิ นใจ การแจ้งให้แสดงคายินยอมรวมถึงการอธิบายถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ค่าธรรมเนียม ความเกี่ยวข้องกับกลุม่ ที่สาม และขอบเขตของความลับ
และควรให้โอกาสที่เพียงพอสาหรับการถามคาถามและได้รับคาตอบของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย
(ข) นักจิตวิทยาแจ้งบุคคลที่มีความสามารถในการแสดงคายินยอมอย่างน่าสงสัย ที่แสดงคายินยอมหรื อ
สาหรับผูท้ ี่การทดสอบเป็ นคาสัง่ จากกฎหมายหรื อข้อบังคับของรัฐ เกี่ยวกับลักษณะและจุดมุ่งหมาย
ของบริ การการประเมินที่ได้เสนอ ใช้ภาษาที่ผทู ้ ี่ได้รับการประเมินสามารถเข้าใจได้
(ค) นักจิตวิทยาที่ใช้บริ การจากผูต้ ีความการประเมิน ได้รับการแสดงคายินยอมจากลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยที่จะ
ใช้ผตู ้ ีความผูน้ ้ นั รับประกันความลับของผลการทดสอบและรักษาความปลอดภัยของการวัด และ
รวมถึงในข้อแนะนา การรายงาน และข้อความวินิจฉัยหรื อประเมิน รวมถึงพิสูจน์ในศาล อภิรายเรื่ อง
ข้อจากัดทั้งหมดของข้อมูลที่รับ (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้ผอู ้ ื่นทาหน้าที่แทน, 4.01 การธารงไว้ซ่ ึง
ความลับ, 9.01 พื้นฐานการประเมิน, 9.06 การแปรความหมายของการประเมิน และ 9.07 การประเมิน
โดยผูท้ ี่ไม่มีคุณภาพ ด้วย)
9.04 การเปิ ดเผยข้อมูลในการทดสอบ
(ก) ในคาศัพท์ ข้อมูลการทดสอบ หมายถึง คะแนนดิบและคะแนนที่อยูใ่ นมาตรวัดแบบต่อเนื่อง การ
ตอบสนองของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยต่อคาถามหรื อสิ่ งเร้าของแบบทดสอบ และการจดบันทึกหรื อการ
บันทึกของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับคากล่าวและพฤติกรรมของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยระหว่างการทดสอบ
ส่วนของวัสดุการทดสอบที่เป็ นการตอบสนองของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยจัดให้รวมอยูใ่ นคานิยามของ
ข้อมูลการทดสอบด้วย จากการมอบให้ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักจิตวิทยาให้ขอ้ มูลการทดสอบแก่ลูกค้า
หรื อผูป้ ่ วยหรื อบุคคลอื่นที่ระบุในการมอบ นักจิตวิทยาอาจจะหยุดการมอบข้อมูลการทดสอบ
เพื่อที่จะปกป้ องลูกค้า ผูป้ ่ วย หรื อบุคคลอื่นจากอันตรายที่ชดั เจน หรื อการนาไปใช้ในทางที่ผดิ หรื อ
การตีความข้อมูลหรื อการทดสอบผิด จดจาไว้วา่ มีหลายกรณี ที่ตอ้ งมอบข้อมูลที่เป็ นความลับใน
สถานการณ์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย (ดูมาตรฐาน 9.11 การรักษาความลับของแบบทดสอบ ด้วย)
(ข) เมื่อไม่มีการมอบให้แก่ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย นักจิตวิทยาให้ขอ้ มูลการทดสอบเฉพาะเมื่อเป็ นความต้องการ
ของกฎหมายหรื อคาสัง่ จากศาล
9.05 การสร้างแบบทดสอบ
นักจิตวิทยาผูพ้ ฒั นาแบบวัดหรื อเทคนิคการประเมินอื่น ใช้กระบวนการในการวัดทางจิตวิทยาที่เหาะสม
และเป็ นความรู ้ทางวิทยาศาสตร์หรื อวิชาชีพในปั จจุบนั สาหรับการออกแบบเครื่ องมือ การทาให้เป็ น
มาตรฐาน การทาให้ถูกต้อง การลดหรื อการขจัดอคติ รวมถึงข้อแนะนาสาหรับการใช้
9.06 การแปรความหมายของการประเมิน
เมื่อแปรความหมายผลการประเมิน รวมถึงการแปรความโดยอัตโนมัติ นักจิตวิทยาใส่ใจถึงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน เช่นเดียวกับปั จจัยในการทดสอบอันหลากหลาย ความสามารถในการทาแบบทดสอบ
และลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่ถูกประเมิน เช่น ความแตกต่างด้านสถานการณ์ แต่ละบุคคล ภาษา และ
วัฒนธรรม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นของนักจิตวิทยาหรื อลดวามถูกต้องของการแปรความหมาย
พวกเขาชี้ให้เห็นถึงข้อจากัดที่สาคัญในการแปรความหมายของพวกเขา (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ ค
ขอบเขตของความสามารถ และ 3.01 การแบ่งแยกอย่างไม่ยตุ ิธรรม ด้วย)
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9.07 การประเมินโดยผูท้ ี่ไม่มีคุณภาพ
นักจิตวิทยาไม่ส่งเสริ มการใช้เทคนิคการประเมินทางจิตวิทยาที่ทาโดยผูท้ ี่ไม่มีคุณภาพ ยกเว้นแต่เมื่อการ
ใช้เหล่านั้นถูกกระทาเพื่อจุดประสงค์ในการฝึ กฝน โดยมีการดูแลอย่างเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 2.05 การให้
ผูอ้ ื่นทาหน้าที่แทน ด้วย)
9.08 แบบทดสอบและผลของแบบทดสอบที่ลา้ สมัย
(ก) นักจิตวิทยาไม่นาการประเมินหรื อการตัดสิ นใจแทรกแซง หรื อคาแนะนาสาหรับข้อมูล หรื อผลการ
ทดสอบ ที่ลา้ สมัยสาหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง มายึดถือเป็ นหลัก
(ข) นักจิตวิทยาไม่ยดึ ถือการตัดสิ นใจหรื อข้อแนะนาจากการวัดและการทดสอบที่ลา้ สมัยและไม่เป็ น
ประโยชน์สาหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง
9.09 การให้คะแนนทดสอบและการให้บริ การแปรความหมาย
(ก) นักจิตวิทยาผูเ้ สนอการให้บริ การประเมินหรื อให้คะแนนกับนักวิชาชีพคนอื่น อธิบายวัตถุประสงค์ ค่า
ปกติ ความตรง ความเที่ยง และการนากระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ หรื อคุณสมบัติพเิ ศษใดๆ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง
(ข) นักจิตวิทยาเลือกการบริ การให้คะแนนหรื อแปรความหมาย (รวมถึงบริ การโดยอัตโนมัติ) บนพื้นฐาน
ของหลักฐานความตรงของโปรแกรมและกระบวนการ เช่นเดียวกับการพิจารณาอย่างเหมาะสมใน
ด้านอื่นๆ (ดูมาตรฐาน 2.01ข และ ค ขอบเขตของความสามารถ ด้วย)
(ค) นักจิตวิทยารักษาความรับผิดชอบสาหรับการประยุกต์ใช้ การแปรความหมาย การใช้เครื่ องมือ การ
ประเมิน อย่างเหมาะสม ไม่วา่ พวกเขาจะให้คะแนนและตีความการทดสอบดังกล่าวด้วยตนเอง หรื อ
ใช้บริ การจากผูอ้ ื่นหรื อเครื่ องมืออัตโนมัติ
9.10 การอธิบายผลการประเมิน
ไม่คานึงว่าการให้คะแนนและการตีความจะทาโดยนักจิตวิทยา ลูกจ้าง ผูช้ ่วย เครื่ องอัตโนมัติ หรื อคนอื่นที่
อยูใ่ นบริ การ นักจิตวิทยาหาทางที่เหมาะสมที่จะรับประกันการอธิบายผลการทดสอบที่ให้แก่แต่ละบุคคล
และเป็ นตัวแทนของผูใ้ ห้การทดสอบอย่างแน่ชดั ถ้าลักษณะของความสัมพันธ์ไม่กีดกันการให้คาอธิบาย
ผลการทดสอบ (เช่น การให้คาปรึ กษาแก่องค์กรบางองค์กร ลักษณะก่อนการว่าจ้าง หรื อการคัดคนเพื่อ
ความปลอดภัย หรื อการประเมินทางกฎหมาย) ข้อเท็จจริ งควรได้รับการอธิบายให้กระจ่างแก่บุคคลที่ได้รับ
การประเมินตั้งแต่แรกเริ่ ม
9.11 การรักษาความลับของแบบทดสอบ
ในคาศัพท์ วัสดุการทดสอบ หมายถึง คู่มือ เครื่ องมือ วิธีการประพฤติปฏิบตั ิ และคาถามหรื อสิ่ งเร้าในการ
ทดสอบ และไม่รวมถึงข้อมูลการทดสอบ ที่ได้นิยามไปแล้วในมาตรฐาน 9.04 การเปิ ดเผยข้อมูลในการ
ทดสอบ นักจิตวิทยาใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะรักษาความสมบูรณ์และความลับของวัสดุการ
ทดสอบ และเทคนิคการประเมินอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหน้าที่ในสัญญา และในวิธีที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
10 การบาบัด
10.01 การแจ้งให้แสดงคายินยอมในการบาบัด
(ก) เมื่อได้รับการแสดงคายินยอมในการบาบัดตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน 3.10 การแจ้งให้แสดงการ
ยินยอม นักจิตวิทยาแจ้งให้ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยให้เร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ในความสัมพันธ์เชิงบาบัด
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10.02

10.03

10.04

10.05
10.06

เกี่ยวกับลักษณะและแนวทางในการบาบัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียม ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่
สาม และขอบเขตของความลับ และให้โอกาสอย่างเพียงพอที่ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยถามคาถามและได้รับ
คาตอบ (ดูมาตรฐาน 4.02 อภิปรายเรื่ องขอบเขตของความลับ และ 6.04 ค่าใช้จ่ายและการจัดแผน
ทางการเงิน ด้วย)
(ข) เมื่อได้รับการแสดงคายินยอมโดยไม่ได้ใช้การบาบัดด้วยเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับการยอมรับ
โดยทัว่ ไป นักจิตวิทยาแจ้งลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยทราบถึงลักษณะการบาบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ความ
เสี่ ยงที่เป็ นไปได้ที่อาจจะเกิด ทางเลือกการบาบัดแบบอื่นที่สามารถจัดได้ และลักษณะที่เขาสามารถ
ตัดสิ นใจว่าเข้าร่ วมได้หรื อไม่ได้ (ดูมาตรฐาน 2.01จ ขอบเขตของความสามารถ และ 3.10 การแจ้งให้
แสดงคายินยอม ด้วย)
(ค) เมื่อนักบาบัดเป็ นผูฝ้ ึ กหัดและมีความรับผิดชอบทางกฎหมายสาหรับการบาบัดที่มีผดู ้ ูแลอยู่ ลูกค้าหรื อ
ผูป้ ่ วยถูกแจ้งจากผูบ้ าบัดว่าอยูใ่ นการฝึ กฝน หรื อได้รับการดูแล และให้ชื่อของผูด้ ูแล โดยให้เป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการแจ้งให้แสดงคายินยอม
การบาบัดที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสหรื อครอบครัว
(ก) เมื่อนักจิตวิทยายอมรับที่จะให้บริ การแก่บุคคลหลายคนที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน (เช่น คู่สามี
ภรรยา บุคคลที่มีความสาคัญ หรื อพ่อแม่และลูก) พวกเขาต้องพยายามทาให้กระจ่างชัดตั้งแต่เริ่ มต้น
ถึง (1) ใครเป็ นลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย และ (2) ความสัมพันธ์ที่นกั จิตวิทยาจะให้แก่แต่ละบุคคล การทาให้
กระจ่างชัดนี้รวมถึงบทบาทของนักจิตวิทยาและบริ การที่จดั ให้หรื อข้อมูลที่จะได้รับ (ดูมาตรฐาน
4.02 อภิปรายเรื่ องขอบเขตของความลับ ด้วย)
(ข) ถ้าเริ่ มเด่นชัดว่านักจิตวิทยาอาจถูกเรี ยกให้แสดงบทบาทที่มีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกัน (เช่น นักบาบัด
ครอบครัวและเป็ นผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์ในกระบวนการหย่าร้าง) นักจิตวิทยาหาทางที่เหมาะสมเพื่อที่จะ
ทาให้กระจ่าง และแก้ไข หรื อถอนตัวจากบทบาทอย่างเหมาะสม (ดูมาตรฐาน 3.05ค สัมพันธภาพ
ซ้ าซ้อน ด้วย)
การบาบัดแบบกลุ่ม
นักจิตวิทยาให้บริ การแก่บุคคลหลายคนในสภาพการณ์แบบกลุ่ม พวกเขาบรรยายตั้งแต่เริ่ มต้นถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน และขอบเขตของความลับ
การให้การบาบัดที่กระทาโดยผูอ้ ื่น
ในการตัดสิ นใจว่าจะเสนอหรื อให้บริ การแก่บุคคลที่ได้รับการบริ การทางสุขภาพจิตจากที่อื่นอยูแ่ ล้ว
หรื อไม่ นักจิตวิทยาพิจารณาอย่างถี่ถว้ นในประเด็นการบาบัดและสวัสดิภาพของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยที่อาจ
เกิดขึ้น นักจิตวิทยาอภิปรายประเด็นเหล่านี้กบั ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย หรื อบุคคลที่มีอานาจทางกฎหมายในนาม
ของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย เพื่อที่จะลดความเสี่ ยงในความสับสนหรื อความขัดแย้งให้นอ้ ยที่สุด ปรึ กษากับผูใ้ ห้
บริ การคนอื่นเมื่อเหมาะสม และดาเนินการระมัดระวังและตระหนักถึงความอ่อนไหวของประเด็นการ
บาบัด
ความสนิทสนมทางเพศกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในปัจจุบนั
นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องในความสนิทสนมทางเพศกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในปัจจุบนั
ความสนิทสนมทางเพศกับญาติหรื อบุคคลสาคัญของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในปั จจุบนั
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10.07
10.08

10.09

10.10

นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องในความสนิทสนมทางเพศกับบุคคลที่พวกเขารู ้วา่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็ น
ผูป้ กครอง หรื อบุคคลที่สาคัญของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยปัจจุบนั นักจิตวิทยาไม่ยตุ ิการบาบัดเมื่อเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานนี้
การบาบัดคูค่ รองคนเก่า
นักจิตวิทยาไม่ยอมรับการบาบัดแก่ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยที่เคยมีความสนิทสนมทางเพศกับนักจิตวิทยามาแล้ว
ความสนิทสนมทางเพศกับลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในอดีต
(ก) นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับความสนิทสนมทางเพศกับคนที่เคยเป็ นลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยอย่างน้อยสองปี
หลังจากได้หยุดหรื อยุติการบาบัด
(ข) นักจิตวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับความสนิทสนมทางเพศกับคนที่เคยเป็ นลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยแม้แต่หลังจาก
ช่วงเวลาสองปี ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมาก นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้
หลังจากการหยุดหรื อยุติการบาบัดสองปี และไม่มีการติดต่อเชิงเพศกับคนที่เคยเป็ นลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย
ซึ่งทาให้เกิดภาระที่ตอ้ งพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพในทางที่ผิด ในแง่ของปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง (1) ประมาณเวลาที่ได้ผา่ นไปตั้งแต่การบาบัดได้ยตุ ิลง (2) ลักษณะ
ช่วงเวลา และความเข้มข้นของการบาบัด (3) สภาพการณ์เมื่อยุติการบาบัด (4) ประวัติส่วนบุคคลของ
ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย (5) สภาพทางจิตใจในปัจจุบนั ของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย (6) ความเป็ นไปได้ที่จะเกิด
ผลกระทบที่ไม่ดีต่อลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย และ (7) คากล่าวหรื อการกระทาใดที่ได้ทาโดยนักบาบัดระหว่าง
ช่วงของการบาบัดที่แนะนาหรื อชักชวนให้เป็ นไปได้ที่จะเกิดความสัมพันธ์ทางเพศหรื อเกี่ยวกับรัก
ใคร่ กบั ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย หลังจากที่การบาบัดยุติแล้ว (ดูมาตรฐาน 3.05 สัมพันธภาพซ้ าซ้อน ด้วย)
การแทรกแซงการบาบัด
เมื่อได้เข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงลูกจ้างหรื อสัญญา นักจิตวิทยาพยายามอย่างเหมาะสมที่จะให้ความมัน่ คงที่
เป็ นระบบและเหมาะสมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยในเหตุการณ์ที่
ความสัมพันธ์เชิงลูกจ้างหรื อสัญญายุติลง ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิง่ ยวดที่จะให้แก่สวัสดิภาพของลูกค้า
หรื อผูป้ ่ วย (ดูมาตรฐาน 3.12 การถูกขัดขวางของบริ การทางจิตวิทยา ด้วย)
การยุติการบาบัด
(ก) นักจิตวิทยายุติการบาบัดเมื่อเริ่ มกระจ่างชัดแล้วว่าลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งการบริ การอีกต่อไป หรื อ
เป็ นไปได้ที่จะไม่ได้รับผลตอบแทน หรื ออาจเป็ นอันตรายถ้าให้บริ การต่อไป
(ข) นักจิตวิทยาอาจยุติการบาบัดเมื่อคุกคามหรื อทาอันตรายแก่ลูกค้าหรื อผูป้ ่ วยหรื อบุคคลอื่นที่ลูกค้าหรื อ
ผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ดว้ ย
(ค) ยกเว้นแต่ถูกกีดกันโดยการกระทาของลูกค้าหรื อผูป้ ่ วย หรื อกลุ่มที่สามที่เป็ นผูจ้ ่าย ก่อนที่จะยุติ
นักจิตวิทยาให้บริ การปรึ กษาก่อนยุติการบาบัด และแนะนาผูใ้ ห้บริ การอื่นเป็ นทางเลือกเมื่อเห็นว่า
เหมาะสม

ประวัติและวันที่มีผลในการใช้ในข้อความด้านท้าย
หลักจรรยาบรรณของ APA ฉบับนี้ได้ถูกสร้างโดยสภาผูแ้ ทนของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริ การะหว่าง
การประชุมในวันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2545 และใช้จริ งตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา
หรื อการตีความเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของ APA ควรแจ้งให้แก่ผอู ้ านวยการ สานักงานจรรยาบรรณ สมาคม
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จิตวิทยาแห่งอเมริ กา 750 First Street, NE, Washington, DC 20002-4242 หลักจรรยาบรรณและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สามารถหาได้ในเวบไซต์ของ APA, http://www.apa.org/ethics. มาตรฐานในหลักจรรยาบรรณนี้จะถูกใช้เพื่อ
ตัดสิ นคาร้องที่เป็ นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างหรื อหลังจากวันที่ประกาศใช้ คาร้องที่เกี่ยวข้องกับหลักที่
เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศใช้จะพิจารณาด้วยหลักจรรยาบรรณฉบับที่มีผลในเวลาที่การกระทาได้เกิดขึ้น
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