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การบาํบัดดว้ยสัตว์ 

ANIMAL ASSISTED THERAPY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

“การบาํบดัดว้ยสตัว”์ มาจากคาํวา่ “Animal Assisted Therapy” หรือ “Animal Therapy” คือ การนําสตัวม์ารว่มใน

โปรแกรมการบาํบดัรกัษาผูป่้วย เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ เพิ่มความสามารถในการปรบัตวั หรือ

ช่วยเสริมสรา้งทกัษะต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เป็นการบาํบดัท่ีนํามาเสรมิเขา้กบัการรกัษาวิธีการหลกั ซ่ึงมีการนํามาใชอ้ยู่

หลากหลายวตัถุประสงค ์และหลากหลายรูปแบบ  

สตัวท่ี์นิยมนํามาใชก้นัมาก ไดแ้ก่ สุนัข แมว มา้ และโลมา เป็นตน้ โดยตอ้งมีการคดัเลือกและฝึกฝนสตัวม์าเป็นอยา่งดี 

พบวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

สตัวเ์ลี้ ยงบาํบดั (pet therapy) นับเป็นรปูแบบหน่ึงของการบาํบดัดว้ยสตัว ์ซ่ึงมีงานวิจยัรองรบัมากพอสมควรวา่ไดผ้ลดี 

โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายุ สามารถชว่ยเยียวยาดา้นจิตใจเป็นอยา่งดี สาํหรบัในเด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือทารุณกรรม ก็

พบวา่สตัวเ์ลี้ ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจไดดี้มากเช่นเดียวกนั ใหท้ั้งความรูส้ึกท่ีปลอดภยัข้ึน ไดร้บัความรกัโดยไม่มี

เง่ือนไข และเด็กยงัสามารถสื่อสารกบัสตัวเ์ลี้ ยงไดอ้ีกดว้ย 

 

แนวคิดของการบาํบดัดว้ยสตัว ์

พบวา่สตัวส์ามารถชว่ยในเรื่อง การรบัรูส้มัผสั เสริมสรา้งสมาธิ เพิ่มความไวว้างใจผูอ้ื่น ใหส้มัผสัท่ีอบอุ่น ปลอดภยั 

และเป็นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัชว่ยใหเ้ด็กเรียนรูใ้นเรื่องสมัพนัธภาพ 

และการตอบสนองทางอารมณไ์ดดี้ข้ึนดว้ย 

สตัวท่ี์นํามาใชใ้นการบาํบดัสว่นใหญ่มกัเป็นสตัวเ์ลี้ ยง ซ่ึงมนุษยคุ์น้เคยเป็นอยา่งดี เช่น สุนัข แมว เป็นตน้ หรือเป็นสตัว์

ใหญ่ท่ีเป็นมิตรกบัมนุษยเ์สมอในความรูส้ึก เช่น โลมา มา้ ชา้ง เป็นตน้ ส่วนสตัวท่ี์ไม่แนะนําใหนํ้ามาใชใ้นการบาํบดั 

เช่น กระต่าย หมู หนู เป็นตน้ 

สตัวท่ี์นํามาใชใ้นการบาํบดัมกัเป็นสตัวเ์ลี้ ยงตวัเล็ก ๆ มากกวา่ เน่ืองจากสามารถอุม้ไดง่้าย และเหมาะสมกบับา้นพกั

อาศยัท่ีมีพื้ นท่ีไม่มากนัก แต่สุนัขตวัใหญ่ ๆ ก็เหมาะสมสาํหรบัผูท่ี้นัง่อยูบ่นรถเข็นเช่นกนั และสตัวบ์างชนิดก็

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการบาํบดันอกสถานท่ีพกัอาศยั เช่น โลมาบาํบดั อาชาบาํบดั เป็นตน้ 

เพื่อท่ีจะสรา้งความผูกพนักบัสตัวไ์ด ้เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งกา้วออกจากโลกของตวัเอง และพยายามท่ีจะสือ่สารกบัผูอ้ื่น ซ่ึง

เป็นหวัใจสาํคญัในการบาํบดัรกัษา ในขณะท่ีสตัวเ์องก็มีความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิดสิ่งเหล่าน้ีง่ายข้ึน อยา่งน้อย

ท่ีสุดก็เป็นชว่งเวลาสั้น ๆ ชว่งหน่ึงท่ีทาํใหเ้ราสนใจสิ่งอื่นนอกจากตวัเราเอง จึงเป็นสว่นผสมท่ีลงตวัย่ิงในการบาํบดัดว้ย

สตัว ์

 

ประโยชนข์องการบาํบดัดว้ยสตัว ์

สตัวแ์ต่ละชนิดมีคุณสมบติัและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัในการนํามาบาํบดัรกัษาผูป่้วย ซ่ึงจะตอ้งพจิารณาตามสภาพ

ปัญหา และความเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน พบวา่สามารถนําสตัวม์าใชป้ระโยชน์ในการบาํบดัรกัษาทางการแพทยไ์ด้

หลากหลาย ดงัน้ี 
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ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร ์การบาํบดัดว้ยสตัวช์่วยนํากลบัมาสู่ปัจจุบนัขณะไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัหลงพะวง

และระแวงเป็นสว่นใหญ่ ลูกสุนัขท่ีไดร้บัการฝึกมาเป็นอยา่งดี สามารถชว่ยกระตุน้ใหผู้ป่้วยอลัไซเมอรห์ลุดออกมาจาก

ภาวะเหล่าน้ัน นอกจากน้ี ยงัช่วยลดอาการกระสบักระสา่ย (agitated behavior) และเพิ่มปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  

ผูป่้วยท่ีมีความบกพรอ่งในการสือ่สาร หรอืผูป่้วยท่ีเพิ่งเริ่มหดัพดูใหม่อีกครั้งหลงัจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สตัว์

เลี้ ยงสามารถช่วยกระตุน้การสื่อสารพูดคุยไดเ้ป็นอยา่งดี  

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นอารมณแ์ละจิตใจ ก็สามารถนําสตัวเ์ลี้ ยงมาชว่ยเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตร และ

เสริมสรา้งความผูกพนัท่ีดีได ้ชว่ยใหล้ดมุมมองในเชิงลบหรอืเลวรา้ยท่ีมีต่อโลกหรือคนรอบขา้ง 

ผูป่้วยโรคซึมเศรา้ มีอาการดีข้ึนไดด้ว้ยสตัวเ์ลี้ ยงเช่นเดียวกนั เน่ืองจากชว่ยลดความซํ้าซากจาํเจในการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั และเพิ่มความสนใจ ใส่ใจ ในโลกนอกตวัท่ีกวา้งข้ึน   

สตัวเ์ลี้ ยงเป็นเสมือนจุดเริ่มตน้ของความหวงัอีกครั้ง จากการไดเ้รียกหาแลว้ไดร้บัการสนองตอบ จากการรอคอยเวลา

แลว้ไดก้ลบัมาพบกนัอีกครั้ง เป็นการสรา้งความหวงัท่ีจะมีชวีิตอยูต่่อไป 

สตัวเ์ลี้ ยงสามารถใหส้มัผสัท่ีอบอุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี จากการลบู กอด ซ่ึงเป็นเสมือนสมัผสัแห่งรกัมาทดแทนสิ่งท่ีขาด

หายไป 

สตัวเ์ลี้ ยงชว่ยเสริมสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี กระตุน้ใหอ้อกมาจากหอ้ง และมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบั

สตัวแ์ละผูอ้ื่นมากข้ึน 

ในเด็กสมาธิสั้น พบวา่ สามารถจดจ่ออยูก่บัสตัวเ์ลี้ ยงไดน้านข้ึน ซ่ึงช่วยใหเ้รียนรูส้ภาวะท่ีมีสมาธิดี และในเด็กออทิสติก 

พบวา่ ชว่ยใหป้ฏิสมัพนัธก์บัคนรอบขา้งเพิ่มข้ึน จากการนําสุนัขมาชว่ยในการบาํบดั 

การนําสตัวม์าใชร้่วมในการบาํบดัเด็กพิเศษ หรือเด็กท่ีเจ็บป่วยเรื้ อรงั อยา่งน้อยท่ีสุดก็ชว่ยใหช้ีวติดูง่ายข้ึน และมีสีสนั 

ความสนุกสนานมากข้ึน และเพิม่ประสิทธิภาพการบาํบดัรกัษาในแนวทางหลกัไดดี้ย่ิงข้ึน 

โดยสรุปแลว้การบาํบดัดว้ยสตัวมี์ประโยชน์มากมาย ถา้สามารถเลือกนํามาใชไ้ดเ้หมาะสม อยา่งน้อย 3 ประการ คือ 

1) ผลทางดา้นจิตวิทยา คือ ชว่ยใหเ้กิดความผ่อนคลาย สรา้งเสรมิแรงจูงใจ 

2) ผลทางดา้นสงัคม คือ กระตุน้ใหเ้กิดการสื่อสารระหวา่งผูป่้วยและผูดู้แล 

3) ผลทางดา้นชวีวิทยา คือ การชว่ยใหส้ญัญาณชพีดีข้ึน เช่น การเตน้ของหวัใจ ชีพจร ความดนัโลหิต 

 

กระบวนการและรูปแบบการบาํบดัดว้ยสตัว ์

ในการบาํบดัดว้ยสตัว ์ไม่มีกระบวนการและรปูแบบท่ีตายตวัเชน่กนั แต่มีการออกแบบการบาํบดัรกัษาใหเ้หมาะสมกบั

แต่ละบุคคล สตัวท่ี์นิยมนํามาใชใ้นการบาํบดั ไดแ้ก่ 

 1) สุนัขบาํบดั (Dog Therapy) 

 2) อาชาบาํบดั (Hippotherapy) 

 3) โลมาบาํบดั (Dolphin Therapy)  

 4) มจัฉาบาํบดั (Fish Therapy)  

 5) แมวบาํบดั (Cat Therapy)  

 6) กระบือบาํบดั (Buffalo Therapy)  
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รายละเอียดของการบาํบดัดว้ยสตัวแ์ต่ละชนิด สามารถอ่านเพิ่มเติมไดใ้นบทความเฉพาะแต่ละเรือ่ง ภายใตห้วัขอ้ “การ

บาํบดัทางเลือก ในเด็กพิเศษ” 

 

ขอ้ควรคาํนึงในการบาํบดัดว้ยสตัว ์

สตัวช์นิดใดท่ีมีความเหมาะสมในการบาํบดั นอกจากพจิารณาจากจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการในการบาํบดัแลว้ ยงัตอ้ง

พิจารณาดูวา่ผูร้บัการบาํบดัชอบหรือไม่ชอบดว้ย และเม่ือเริ่มการบาํบดัแลว้ก็ตอ้งติดตามการตอบสนองของเด็กดว้ยวา่

ดีหรือไม่ 

ขอ้พึงระวงัท่ีสาํคญัท่ีมองขา้มไม่ได ้คือ ความกลวัและอาการภูมิแพจ้ากขนสตัว ์ซ่ึงตอ้งสอบถามประวติัเหล่าน้ีก่อนวา่มี

หรือไม่ ตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการบาํบดัก็เป็นสิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจดว้ยเชน่กนั เน่ืองจากการ

บาํบดัดว้ยสตัวห์ลายชนิดมีค่าใชจ้่ายสูงมาก 
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