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เน้ือหารายวชิาจิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) 
นักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจพืน้ฐาน
เกี่ ยวกับ  ประวัติความเ ป็นมา ระบบงาน 
ขอบเขตงาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับจิตวิทยา
คลินิก ความผิดปกติต่าง ๆ ในด้านพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ โรคจิต โรคประสาท สามารถท าการ
ประเมิน วินิจฉัย การให้ค าปรึกษา การท าจิต
บ าบัดได้



การประเมินผลการเรียน

วธีีการประเมนิผลการเรียนรู้
สัดส่วน

ของการประเมนิผล
สอบ ๒ คร้ัง 

− สอบกลางภาค (หัวข้อที่ ๑-๖) 
− สอบปลายภาค (หัวข้อที่ ๙-๑๖) 

๓๐ %
๓๐ %     

การท ารายงานรายบุคคล ๑๐ % 

การท ารายงานกลุ่ม ๒๐%

การเข้าเรียน / การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ๑๐ % 



สัปดาห์นีเ้ราจะได้รับความรู้เกีย่วกบั
• ความหมายจติวิทยาคลินิก
• ความหมายของนักจติวิทยาคลินิก
• การศกึษาจติวิทยาคลินิก
• จติวิทยาอปกต ิ
• ประวัตคิวามเป็นมาจติวิทยาคลินิก
• ความแตกต่างของจิตแพทย์กับ

นักจติวิทยาคลินิก
• สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย



จิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) 
หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์เก่ียวกับการ
ตรวจการวินิจฉัย การบ าบัดความผิดปกติทาง
จติ อนัเน่ืองจากภาวะทางจิตใจ บคุลิกภาพ ระดบั
เชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว 
ความเครียด หรือพยาธิสภาพทางสมอง รวมทัง้
การวิจัย การส่งเสริม และประเมินภาวะสุขภาพ
ท า ง จิ ต ด้ วยวิ ธี การ เฉพาะทางจิตวิทยา
คลินิก หรือการใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์อย่างอ่ืน
ท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นเคร่ืองมืออุปกรณ์ทาง
จิตวิทยาคลินิก

ความหมาย



จิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) 

➢ คือ สาขาหน่ึงของวชิาจิตวิทยา (Psychology)

➢มีองค์ประกอบของข้อมูลวิชาความรู้ที่หลากหลายทั้งทางวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ (Arts and Science) 

➢มีความรู้วิชาจิตวิทยาในแขนงต่าง ๆ (จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย 
จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาแรงจูงใจ จิตวิทยาการ
รับรู้ ฯลฯ) ทีจ่ าเป็นต่อการเข้าใจบุคคล



นอกจากน้ันนักจติวทิยาคลนิิกยงัต้องการองค์ความรู้อ่ืนที่ส าคญั อาทิ 

➢ องค์ความรู้ด้านจติเวช (Psychiatry)

➢ จิตวเิคราะห์ (Psychoanalysis)

➢ ประสาทวทิยา (Neurology)

➢ ประสาทจติวทิยา (Neuropsychology) 

➢ สารเสพตดิและการตดิยา 

➢ นิตจิิตเวช (Forensic Psychiatry) 

➢ จติเวชเดก็และวยัรุ่น 

➢ การท าจิตบ าบัดและการให้การปรึกษา (Psychotherapy and Counseling) 

➢ พฤตกิรรมบ าบดั การฟ้ืนฟูดูแลทางด้านจติใจ และ การตรวจวนิิจฉัยด้วยเคร่ืองมือทางจติวทิยาคลนิิก เป็นต้น

จิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) (ต่อ)



➢ ผู้รับบริการด้านจิตวทิยาคลนิิก ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวช

➢ แต่ยงัหมายรวมถึงผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมอง 

➢ ผู้ป่วยโรคทางด้านร่างกายอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาทางจิตใจอารมณ์หรือ
พฤติกรรมร่วมด้วย 

➢ บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ท าให้เกิดความเครียด ความ
เศร้า ความกลัว หรือความรู้สึกไม่สามารถปรับตัวกับส่ิงที่เกิดขึ้นได้               
ก็สามารถรับบริการจิตวิทยาคลินิกได้เช่นกัน หรือแม้แต่ ปัญหา
พฤติกรรม ปัญหาครอบครัว คู่สมรส หรือปัญหาด้านสัมพันธภาพ
ต่างๆ

จิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) (ต่อ)



การศึกษาจิตวทิยาคลนิิก (Clinical Psychology) 

เร่ืองที่ศึกษา คือ การวินิจฉัย บ าบัด ปัญหาทางจิตวิทยา ความผิดปกติของจิตใจ และ
ความผดิปกติของพฤติกรรม

จิตวิทยาคลนิิก  ได้รับอทิธิพลมาจากสาขาจิตวิทยา และสาขาอ่ืน ๆ เช่น ชีววิทยา ปรัชญา 
สังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและความเคล่ือนไหวทางการเมือง แต่จิตวิทยาคลินิก
เกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตวิทยาอปกติ ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการปรับตัวที่ผิดปกติของแต่ละบุคคลจะ
ไม่เป็นที่เข้าใจ ถ้าความเจริญก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาไม่เกิดขึ้นและ ความเจริญทางด้าน
จิตวทิยาอปกติกไ็ม่มี



จิตวทิยาอปกติ 
บุคคลในสัมยก่อนมองดูคนที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจในรูปของการถูกเวทมนต์ 

คาถาอาคม หรือเกีย่วเน่ืองจากศาสนา ดังน้ันการการรักษาหรือแก้ไขบุคคลเหล่านีจ้ะเร่ิมตั้งแต่
การพยายามก าจัดส่ิงช่ัวร้ายต่าง ๆ ภายในตัว โดยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ ล่ามโซ่ อดอาหาร ทุบตี 
เผา ฯลฯ ตลอดจนการแก้ไขด้วยคาถาอาคม โดยพระหรือพ่อมด ตามความเช่ือของสังคมน้ัน 
จนถึงสมัยของนักปราชญ์กรีก ฮิปโปเครทิส ซ่ึงเป็นผู้ริเร่ิมเกี่ยวกับตัวยาต่าง ๆ และกล่าวว่า
สมองเป็นส่วนส าคัญของความผิดปกติทางด้านจิตใจ และพยาธิสภาพที่เกดิขึน้กับส่วนนีม้ีผล
ต่อจิตใจ การอาบน ้า ลดอาหาร การให้เลือด และดนตรี เป็นส่ิงที่ ฮิปโปเครทิส น ามาใช้ในการ
รักษา และยังได้อธิบายลกัษณะบางประการทีสั่งเกตได้ และกล่าวด้วยว่าสารเคมีในร่างกายและ
อารมณ์เป็นสาเหตุเกีย่วข้องกบัอาการผดิปกติทางจิต





วธีิการทางวทิยาศาสตร์ได้มีการพฒันาโดยให้ความสนใจกบัลกัษณะอาการของโรค และ
ในสมัยของเกเลน ได้ศึกษาเร่ืองเหล่านี้มากขึ้น แต่หลังจากน้ันเร่ืองของเวทมนต์คาถา ส่ิง
ลึกลับก็กลับเข้ามาเป็นที่เช่ือถืออีกคร้ัง จนถึงศตวรรษที่ 16 ความคิดที่ให้ความสนใจกับ
ประสาทสัมผสั อารมณ์ ความเกีย่วพนัเกีย่วเน่ืองกเ็กดิขึน้

ในศตวรรษที่ 17 ได้มีการเร่ิมสนใจเกี่ยวกับสรีรวิทยา ระบบประสาท และพยาธิสภาพ
ในระบบประสาท ประมาณปี 1765 พระเจ้ายอร์ชที่ 3 ของอังกฤษ เกดิมีอาการผิดปกติทางจิต
จึงเกดิมีการพฒันาการรักษา ซ่ึงเป็นผลให้ในปี 1796 มีโรงพยาบาลยอร์ชเกดิขึน้ 

ในขณะเดียวกันในฝร่ังเศส แพทย์ชาวฝร่ังเศส คือ ฟิลิป พีเนล ได้เป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลโรคจิตแห่งแรกของฝร่ังเศส แต่เน้นในด้านคนปัญญาอ่อน และกล่าวว่าส่ิงที่บ่ง
บอกถึงอาการผดิปกติต่าง ๆ คือ การพฒันาในด้านภาษา ซ่ึงเกีย่วข้องกบัสติปัญญา ทั้งนีเ้พราะ
คนที่สติปัญญาต ่าจะมีความล าบากในการใช้ภาษาและการใช้สัญลักษณ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษา
หรือสัญลกัษ์ที่ง่าย ๆ กต็าม





อิทธิพลซ่ึงเกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 
น าไปสู่การพฒันาการในด้านจิตวิเคราะห์ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ และการรักษาในปัจจุบัน คือ ส่ิงที่
เ รียกว่า  mesmerism ซ่ึง  Mesmer ไ ด้ ค้นพบ
ความจริงอย่างหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันเรียก hypnotism
หรือ การสะกดจิต  ต่อมาได้มีการน าเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และได้
น าไปใช้ในการทดลองรักษาคนไข้ฮีสทีเรีย



ต่อมาฟรอยด์ ได้น าวิธีการนีม้าใช้ในการรักษาและได้เปลีย่นแปลง
ใหม่ เรียกว่า Free-Association ซ่ึงเน้นในเร่ืองของแรงจูงใจจากจิตใต้
ส านึก ซ่ึงงานของฟรอยด์นีเ้ป็นตัวการส าคญัที่มีผลต่อจิตวิทยาคลนิิก
ในเวลาต่อมามากกว่างานของคนอ่ืน ๆ ซ่ึงงานส่วนใหญ่เหล่านี้เกดิขึน้
ในยุโรป  ส่วนในสหรัฐอเมริกาได้มีการตั้งโรงพยาบาลโรคจิตขึ้น 
ตลอดจนได้มีการให้ความสนใจกับเร่ืองสุขภาพจิต รวมถึงงานด้าน
โรคปัญญาอ่อน และโรคจิตมากขึ้น แต่ยังไม่มีเคร่ืองมืออะไรที่ดี
พอที่จะแยกเด็กปัญญาอ่อนและคนปกติ และได้มีการพฒันามาเร่ือย ๆ 
จนเป็นแรงกระตุ้นให้ บิเนท์ (Binet) ได้เสนอแนะการวัดสติปัญญา 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของสาขาจิตวทิยาคลนิิกขึน้



นักจิตวทิยาคลนิิก



นักจิตวทิยาคลนิิก

- นักจิตวิทยาคลนิิก คือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านจิตวทิยาสาขาจิตวทิยาคลินิก (Clinical psychology) และมี ใบประกอบโรค
ศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาคลินิกส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยงานทางการแพทย์
และสถานพยาบาลต่าง ๆ 

-นักจิตวิทยาคลินิก เป็นส่วนหน่ึงของทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ อาทิงานจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) งานระบบ
ประสาทและสมอง (Neuroscience) งานเวชกรรมป้องกัน งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู งานยาเสพติด จิตเวชเด็กและวัยรุ่น งานเวช
ศาสตร์ครอบครัว งานนิติจิตเวช เป็นต้น

- บทบาทหน้าที่หลักของนักจิตวิทยาคลินิก ได้แก่ งานตรวจวินิจฉัยและการบ าบัดรักษา ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด 
อารมณ์ พฤติกรรม และสัมพันธภาพ ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังผู้ป่วยจิตเวชหรือบุคคลท่ัวไปท่ีอาจมีปัญหาดังกล่าว อาทิผู้มีสภาพ
จิตใจย า่แย่หลงัจากประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือความเครียดต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบช่ัวคราวหรือถาวร การบ าบัดรักษาจะช่วย
ให้อาการเหล่าน้ันบรรเทาลง และช่วยให้บุคคลเกิดการปรับตัวต่อสถานการณ์และใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 
นอกเหนือจากนี้ นักจิตวิทยาคลินิกยังมีบทบาทในงานส่งเสริมป้องกันหรืองานจิตเวชชุมชน งานวิจัย ตลอดจนการดูแล
ฝึกอบรม

ประกาศคกก.วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9


จติวทิยาคลนิิกกบังานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

งานจิตวิทยาคลนิิกมีส่วนส าคัญต่อการบ าบัดฟ้ืนฟูมาก เน่ืองจากผู้พิการหรือผู้ที่สูญเสีย
สมรรถภาพทางกายย่อมมีสภาพจิตใจแย่ลง หน้าที่ของนักจิตวิทยา คือ การประเมินด้วย
แบบทดสอบต่าง ๆ ให้การปรึกษาและการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับจิตแพทย์และแพทย์เวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผู้ป่วยเกดิการปรับสภาพจิตใจภายหลงัเกดิความพกิารได้

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ด าเนินกจิกรรมกลุ่มบ าบัดร่วมกับพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล คัดกรองผู้มีความเส่ียงสูง และร่วมวางแผนการ
รักษาฟ้ืนฟูกบัทมีงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอกีด้วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9


นกัจิตวทิยาคลินิกและจิตแพทยแ์ตกต่างกนัอยา่งไร 
???????





การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวชิาชีพ

http://mrd-hss.moph.go.th/roksil/guarantee.html




ความแตกต่างของสาขาต่าง ๆ ของจติวิทยา

https://www.admissionpremium.com/content/1426

เล่ือนดูคลิป เวลา 18.56 นาท ีคนที่ 1 และ  2 ดูสรุปและน าเสนอ

https://www.admissionpremium.com/content/1426


ประวตัิความเป็นมาของจิตวทิยาคลนิิก 



งานจิตวทิยาคลนิิกในต่างประเทศ

➢ จิตวิทยาคลินิก มีพื้นฐานจากความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ การสังเกต และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

➢ ค.ศ. 1879 Wilhelm Wundt เป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่ได้สร้างห้องปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้น          
ทีม่หาวทิยาลยั Leipzig ประเทศเยอรมนันี 

➢ นักจิตวิทยาคลินิก ได้อิทธิพลจากงานทดลองของ Wundt ในการให้แนวทางปฏิบัติงานทาง
คลินิก ซ่ึงต้อง มีผลการวิจัยรองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจิตวิทยาคลินิกจะมีความสนใจศึกษา
บุคคลเฉพาะรายและเน้นที่การศึกษาความ แตกต่างระหว่างบุคคลเม่ือเปรียบเทียบหรือเม่ือมี
ความสัมพนัธ์ กบับุคคลอ่ืน ๆ



➢ จิตวิทยาคลนิิก (Clinical Psychology) มาจากค าเดิมว่า Medical Psychology ค าว่า Clinic มาจากภาษากรีก 
คือ “Kline” หมายถึง “เตียง” ซ่ึงเป็นที่นอนของผู้ป่วย จิตวิทยาคลินิก จึงเป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
หรือบุคคลทีม่ปัีญหาซ่ึงต้องการการตรวจวินิจฉัยและการบ าบัด 

➢ Minninger ได้ให้ความหมายของ Clinical ว่าหมายถึงส่ิงใด ๆ ที่เกีย่วข้องกบัเตียง หรือ “ความป่วยไข้”  ส่วน 
E. Lowell Kelly กล่าวว่าจิตวิทยาคลนิิก คือ การใช้หลกัเกณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ ทางจิตวิทยาเพ่ือยุติปัญหาที่
ก าลงัคุกคาม บุคคลหน่ึงบุคคลใดอยู่

➢ ปี ค.ศ. 1896 มีการก่อตั้งคลินิกจิตวิทยาเป็นคร้ังแรก โดย Lightner Witmer ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง
เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ถือว่ามีก าเนิดอย่างเป็นทางการของงานจิตวิทยาคลินิก คลินิกนี้
ตั้งขึน้เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจ และเร่ิมมีการใช้วิธีการมาตรฐานและเป็นระบบได้แก่ การ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงต้องศึกษารายละเอียดของลักษณะปัญหา ที่มา หรือสาเห ตุของปัญหา 
ศักยภาพข้อบกพร่อง ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ โดยการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
และทีส่ าคญัทีสุ่ด คือ การทดสอบทางจิตวทิยา

งานจิตวทิยาคลนิิกในต่างประเทศ (ต่อ)



➢ ในสหรัฐอเมริกา วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เป็นที่ยอมรับว่ามีความแตกต่างจากจิตวิทยาสาขาอ่ืน ๆ ทั้งใน
แง่ความสนใจ การฝึกอบรมทีไ่ด้รับ และงานในความรับผดิชอบ 

➢ เดิมนักจิตวิทยาคลนิิกเป็นสมาชิกของ American Psychological Association (APA) ต่อมาได้มีการ
แยกจิตวทิยาคลนิิกเป็นสาขาที่ 12 

➢ ในปี ค.ศ. 1917 ได้แยกเป็น 4 สมาคมของตนเอง คือ American Association of Clinical Psychology 
(AACP) และ มีการก าหนดคุณสมบัติของ นักจิตวิทยาคลินิก ว่าต้องจบหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิรวมทั้งต้องสอบผ่านได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเป็นนักจิตวทิยาคลนิิก

งานจิตวทิยาคลนิิกในต่างประเทศ (ต่อ)



งานจิตวทิยาคลนิิกในประเทศไทย
➢ ในปี พ.ศ. 2496 ประเทศไทยเร่ิมมีนักจิตวิทยาคลินิก เม่ือกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับองค์การ

อนามัยโลก ก่อตั้งคลินิกสุขวิทยาจิต (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในปัจจุบัน) เพ่ือ
ให้บริการ ตรวจ แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต มีทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยจิตแพทย์ 
นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช และนักจิตวิทยาคลินิก ร่วมกันเป็นผู้ให้บริการ เน่ืองจากขณะน้ันยังไม่มี
หลกัสูตรการสอน ฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาคลนิิก ในสถาบันการศึกษาใด องค์การอนามัยโลก จึงได้ส่ัง Dr. 
Magaret Stepan ซ่ึงเป็นผู้เ ช่ียวชาญด้านจิตวิทยาคลินิกมาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมี           
ผู้ท าหน้าทีนั่กจิตวทิยาคลนิิกปฏิบัติงานภายใต้ความควบคุมดูแลของผู้เช่ียวชาญ

➢ ต่อมาองค์การอนามัยโลก และแผนโคลมัโบ ได้ให้ทุนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลนิิกฝึกหัดไปศึกษาต่อที่
ประเทศแคนาดา และได้กลับมาปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกตั้งแต่ ปีพ .ศ. 2506 ซ่ึงเป็นปีที่
ส านักงานข้าราชการพลเรือน ได้อนุมัติให้มีต าแหน่ง นักจิตวิทยาเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย แต่ยังมิใช่
เป็นต าแหน่งนักจิตวทิยาคลนิิก



➢ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านจิตวิทยาคลนิิกในประเทศไทย ในระดับปริญญาตรี เร่ิมจากนักจิตวิทยาคลนิิก

ทีไ่ด้รับการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจากประเทศแคนาดาร่วมมือกบัคณะมนุษยศาสตร์ 

➢ หลักสูตรจิตวิทยาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนสาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก เป็นแห่งแรก           

ในประเทศไทย เม่ือ ปี พ.ศ. 2507 ในปีเดยีวกนัได้มหีลกัสูตรวชิานีท้ีค่ณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2518 คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2533 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง

พ.ศ. 2543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ต่อมาเปลีย่นไปอยู่ คณะสังคมศาสตร พ.ศ. 2546

➢ ส าหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท เร่ิมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล เม่ือ ปี พ.ศ. 2522 และได้เปลี่ยนไป

อยู่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยมหิดลในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2544 คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง

งานจิตวทิยาคลนิิกในประเทศไทย (ต่อ)



งานจิตวทิยาคลนิิกในประเทศไทย (ต่อ)
➢ ปี พ.ศ. 2512 นักจิตวิทยาคลนิิก ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมจิตวทิยาคลนิิกขึน้ 
➢ ปี พ.ศ. 2519 ได้พฒันาเป็นสมาคมนักจิตวทิยาคลนิิกไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแลกเปลีย่นความรู้ทางวชิาการ ระหว่าง

สมาชิก มีการประชุมวชิาการประจ าปีและสนับสนุนการศึกษาวจัิยเพ่ือพมิพ์เผยแพร่ ในวารสารของสมาคม ปีละ 2 เล่ม 
พร้อมทั้งได้ ประกาศจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลนิิกในปีเดยีวกัน

➢ ปีพ.ศ. 2526 พมิพ์เผยแพร่วารสารของสมาคม แก่สมาชิกของสมาคม เน่ืองจากวชิาชีพจิตวทิยามีหลายสาขาและมีแนวทาง
ในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั 

➢ ปีพ.ศ. 2534 ก าหนดลักษณะงานของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกโดยเฉพาะให้มีความชัดเจน รวมทั้งต้องจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก โดยกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ ในขณะน้ัน เพ่ือแยกวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกออก
จากวิชาชีพจิตวิทยาสาขาอ่ืน ๆ และได้แต่งตั้งคณะท างาน จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากล และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน 
ตลอดจนอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งยังเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการของ
นักจิตวิทยาคลนิิก และส่งเสริมความมั่นคงแก่วชิาชีพจิตวทิยาคลนิิกอกีด้วย



งานจิตวทิยาคลนิิกในประเทศไทย (ต่อ)
การที่นักจิตวิทยาคลินิก มีลกษณะงานในความรับผิดชอบที่แตกต่างจากนักจิตวิทยาสาขาอ่ืน คือ เป็น

สาขาที่กระท าต่อมนุษย์ โดยการตรวจ วินิจฉัย การบ าบัดความผดิปกติทางจิต อนัเน่ืองจากภาวะ ทางจิตใจ 
บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียด หรือพฤติกรรมผิดปกติอนั
เน่ืองมาจากพยาธิสภาพทางสมองด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก หากได้ก าหนดให้สาขาจิตวิทยา
คลินิก เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่รับบริการจากผู้ประกอบ
วิชาชีพเฉพาะด้าน จึงได้มีการเสนอเร่ืองตามขั้นตอนเพ่ือให้จิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาชีพที่มีการขึน้ทะเบียน
และ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย และในทีสุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณมพีระบรม
ราชโองการโปรดเก้ลาฯ ให้ตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดให้ สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรค
ศิลปะ ตามพระราชบญญัตกิารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2556 มีนักจิตวิทยาคลินิกที่ได้ผ่านการสอบและได้รับการอนุมัติให้ขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวทิยาคลนิิกแล้วจ านวน  700 ราย



ประวตัคิวามเป็นมาของจิตวทิยาคลนิิกโดยสรุป
งานจิตวิทยาคลนิิกในต่างประเทศ

* งานจิตวิทยาคลนิิกเร่ิมเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 และได้ถือว่ามีก าเนิดอย่างเป็นทางการ เม่ือ ปี ค.ศ. 1896 
มีการก่อตั้ งคลินิกจิตวิทยาเป็นคร้ังแรกโดย Lightner Witmer ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา งานจิตวิทยาคลินิกในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรปมีความก้าวหน้ามาก มีการให้บริการใน
ทุกโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ ๆ มีการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และงานวิจัยต่าง ๆ ก็ถูกตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเน่ือง 
และมกีารตั้งสมาคมของตนเอง 
งานจิตวทิยาคลนิิกในประเทศไทย

* ปี พ.ศ. 2496 ก่อตั้งคลินิกสุขวิทยาจิต (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในปัจจุบัน) โดยมีผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาคลนิิกปฏิบัติงานภายใต้ความควบคุมดูแลของผู้เช่ียวชาญ ต่อมาองค์การอนามัยโลก และแผนโคลมัโบ ได้ให้
ทุนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิกฝึกหัดไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา และได้กลับมาปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยา
คลนิิกตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2506 และมตี าแหน่ง นักจิตวทิยา เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
* ปี พ.ศ. 2507 สถาบันการศึกษาแห่งแรก ทีเ่ปิดหลกัสูตรปริญญาตรี จิตวทิยาคลนิิก คือ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
* ปีพ.ศ. 2556 มีนักจิตวิทยาคลนิิกที่ได้ผ่านการสอบและได้รับการอนุมัติให้ขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาจิตวทิยาคลนิิก จ านวน  700 ราย



สมาคมนักจิตวทิยาคลนิิกไทย
http://thaiclinicpsy.org/new/index.php

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CHzoBl7DAiI

ดูคลิป เวลา 20.16 นาท ีคนที่ 3 และ  4 ดูสรุปและน าเสนอ

https://www.youtube.com/watch?v=CHzoBl7DAiI
http://thaiclinicpsy.org/new/index.php


สมาคมนักจิตวทิยาคลนิิกไทย
➢นายกสมาคมได้มาจาก........

➢การด าเนินงานของสมาคม....พฒันาอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ระบบการบริหารสมาคม ระบบการลงทะเบยีน
ออนไลน์ คณะกรรมการด าเนินงานที่มีคุณภาพ (จ านวนน้อยแต่มีประสทิธิภาพ) จดัชุดท างานเฉพาะกจิ

➢พฒันาด้านวชิาการ องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับจติวทิยาคลนิิค และพฒันาด้านวชิาชีพได้ดียิ่งขึน้

➢ให้ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อพฒันาสังคมให้ดีขึน้ แก้ไขปัญหาเดก็ตดิเกม ร่วมกับกรมสุขภาพจติ

➢พฒันาด้านการวจิยั น าผลมาใช้ในการพฒันาประเทศ ผลติต ารา วารสารต่างๆ สู่ระดบัสากล

➢สมาชกิของสมาคมมีส่วนร่วมกับกจิกรรมต่าง ๆ สมาคมฯ

➢ฯลฯ

https://www.youtube.com/watch?v=CHzoBl7DAiI


ความเป็นนักจิตวทิยาคลนิิกไทย

ปัญหาของนักจิตวิทยาคลินิกไทย คือ.........

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tDd0aTFS-Gw

ดูคลิป เวลา 4.32 นาท ี+ 4.43 นาท ีคนที่ 5 และ  6 ดูสรุปและน าเสนอ

https://www.youtube.com/watch?v=w9yOaS_cN5U

ตัวอย่างขัน้ตอนการบริการ งานจติวิทยาคลินิก

https://www.youtube.com/watch?v=tDd0aTFS-Gw



