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การบําบัดด้วยสัตว์
(Animal Therapy)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

มีการนําสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบําบัดรักษาผูป้ ่ วยอยูห่ ลายแบบ สัตว์ที่นิยมนํามาใช้กนั
มาก ได้แก่ โลมา ม้า สุนัข และแมว เป็ นต้น โดยต้องมีการคัดเลือกและฝึ กฝนสัตว์มาเป็ นอย่างดี พบว่า
ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
สัตว์เลี้ ยงบําบัด (pet therapy) นับเป็ นรูปแบบหนึ่ งของการบําบัดด้วยสัตว์ (animal therapy)
ซึ่งมีงานวิจยั รองรับมากพอสมควรว่าได้ผลดี โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุ สามารถช่วยเยียวยาด้านจิตใจ
เป็ นอย่างดี
สําหรับในเด็กที่ถกู ทอดทิ้ งหรือทารุณกรรม ก็พบว่าสัตว์เลี้ ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมาก
ให้ท้งั ความรูส้ ึกที่ปลอดภัยขึ้ น ได้รบั ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข และเด็กยังสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ ยงได้
อีกด้วย

แนวคิดของการบําบัดด้วยสัตว์

พบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่อง การรับรูส้ มั ผัส เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความไว้วางใจผูอ้ ื่น ให้
สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็ นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้
ยังช่วยให้เด็กเรียนรูใ้ นเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย
สัตว์ที่นํามาใช้ในการบําบัดส่วนใหญ่มกั เป็ นสัตว์เลี้ ยง ซึ่งมนุ ษย์คุน้ เคยเป็ นอย่างดี เช่น สุนัข
แมว กระต่าย นก ปลา เป็ นต้น หรือเป็ นสัตว์ใหญ่ที่เป็ นมิตรกับมนุ ษย์เสมอในความรูส้ ึก เช่น โลมา ม้า
ช้าง เป็ นต้น
สัตว์ที่นํามาใช้ในการบําบัดมักเป็ นสัตว์เลี้ ยงตัวเล็กๆ มากกว่า เนื่ องจากสามารถอุม้ ได้ง่าย และ
เหมาะสมกับบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่มากนัก แต่สุนัขตัวใหญ่ๆ ก็เหมาะสมสําหรับผูท้ ี่นัง่ อยูบ่ นรถเข็น
เช่นกัน และสัตว์บางชนิ ดก็จาํ เป็ นต้องใช้ในการบําบัดนอกสถานที่พกั อาศัย เช่น โลมาบําบัด อาชา
บําบัด เป็ นต้น
เพื่อที่จะสร้างความผูกพันกับสัตว์ได้ เราจําเป็ นที่จะต้องก้าวออกจากโลกของตัวเอง และ
พยายามที่จะสื่อสารกับผูอ้ ื่น ซึ่งเป็ นหัวใจสําคัญในการบําบัดรักษา ในขณะที่สตั ว์เองก็มีความสามารถใน
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การกระตุน้ ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ง่ายขึ้ น อย่างน้อยที่สุดก็เป็ นช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่ งที่ทาํ ให้เราสนใจสิ่งอื่น
นอกจากตัวเราเอง จึงเป็ นส่วนผสมที่ลงตัวยิง่ ในการบําบัดด้วยสัตว์

ประโยชน์ของการบําบัดด้วยสัตว์

สัตว์แต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการนํามาบําบัดรักษาผูป้ ่ วย ซึ่งจะต้อง
พิจารณาตามสภาพปั ญหา และความเหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละคน
พบว่าสามารถนําสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการบําบัดรักษาทางการแพทย์ได้หลากหลาย ดังนี้
สัตว์สามารถนําผูป้ ่ วยโรคอัลไซเมอร์กลับมาสู่ปัจจุบนั ขณะได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
มักหลงพะวงและระแวงเป็ นส่วนใหญ่ ลูกสุนัขที่ได้รบั การฝึ กมาเป็ นอย่างดี สามารถช่วยกระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยอัลไซเมอร์หลุดออกมาจากภาวะเหล่านั้น
สัตว์เลี้ ยงสามารถช่วยกระตุน้ การสื่อสารพูดคุยได้เป็ นอย่างดี เป็ นเพื่อนคุย สําหรับผูท้ ี่มคี วาม
บกพร่องในการสื่อสาร หรือเพิ่งเริ่มหัดพูดใหม่อีกครั้งหลังจากเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
สําหรับในเด็กสมาธิส้นั ก็สามารถจดจ่ออยูก่ บั สัตว์เลี้ ยงได้นานขึ้ น ซึ่งช่วยให้เรียนรูส้ ภาวะที่มี
สมาธิดี
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ก็สามารถนําสัตว์เลี้ ยงมาช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เป็ นมิตร และเสริมสร้างความผูกพันที่ดีได้ ช่วยให้ลดมุมมองในเชิงลบหรือเลวร้ายที่มีต่อโลกหรือคน
รอบข้าง
ผูป้ ่ วยซึมเศร้า สามารถอาการดีขึ้นได้ดว้ ยสัตว์เลี้ ยงเช่นกัน เนื่ องจากช่วยลดความซํ้าซากจําเจใน
ชีวติ ประจําวัน และเพิ่มความสนใจ ใส่ใจ ในโลกนอกตัวที่กว้างขึ้ น
สัตว์เลี้ ยงช่วยเสริมสร้างปฎิสมั พันธ์ทางสังคมได้เป็ นอย่างดี กระตุน้ ให้ออกมาจากห้อง และ
มีปฎิสมั พันธ์ทางสังคมกับสัตว์และผูอ้ ื่นมากขึ้ น
สัตว์เลี้ ยงสามารถให้สมั ผัสที่อบอุ่นได้เป็ นอย่างดี จากการลูบ กอด ซึ่งเป็ นเสมือนสัมผัสแห่งรัก
มาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป
สัตว์เลี้ ยงเป็ นเสมือนจุดเริ่มต้นของความหวังอีกครั้ง จากการได้เรียกหาแล้วได้รบั การสนองตอบ
จากการรอคอยเวลาแล้วได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เป็ นการสร้างความหวังที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป
การนําสัตว์มาใช้ร่วมในการบําบัดเด็กพิเศษ หรือเด็กที่เจ็บป่ วยเรื้ อรัง อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้
ชีวติ ดูง่ายขึ้ น และมีสีสนั ความสนุ กสนานมากขึ้ น และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดรักษาในแนวทางหลัก
ได้ดียงิ่ ขึ้ น
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โดยสรุปแล้วการบําบัดด้วยสัตว์มีประโยชน์มากมาย ถ้าสามารถเลือกนํามาใช้ได้เหมาะสม
อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) ผลทางด้านจิตวิทยา คือ ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สร้างเสริมแรงจูงใจ
2) ผลทางด้านชีววิทยา คือ การเพิ่มสัญญาณชีพ
3) ผลทางด้านสังคม คือ กระตุน้ ให้เกิดการสื่อสารระหว่างผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล

กระบวนการและรูปแบบการบําบัดด้วยสัตว์

ในการบําบัดด้วยสัตว์ ไม่มกี ระบวนการและรูปแบบที่ตายตัวเช่นกัน แต่มีการออกแบบการ
บําบัดรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สัตว์ที่นิยมนํามาใช้ในการบําบัดได้แก่
1) สุนัขบําบัด (Dog Therapy)
2) อาชาบําบัด (Hippotherapy)
3) โลมาบําบัด (Dolphin Therapy)
4) มัจฉาบําบัด (Fish Therapy)
5) แมวบําบัด (Cat Therapy)
6) ช้างบําบัด (Elephant Therapy)
7) กระบือบําบัด (Buffalo Therapy)
(รายละเอียดของการบําบัดด้วยสัตว์แต่ละชนิ ด สามารถอ่านได้ในบทความเฉพาะแต่ละเรื่อง)

ข้อควรคํานึงในการบําบัดด้วยสัตว์

สัตว์ชนิ ดใดที่มีความเหมาะสมในการบําบัด นอกจากพิจารณาจากจุดมุง่ หมายที่ตอ้ งการในการ
บําบัดแล้ว ยังต้องพิจารณาดูวา่ ผูร้ บั การบําบัดชอบหรือไม่ชอบด้วย และเมื่อเริ่มการบําบัดแล้วก็ตอ้ ง
ติดตามการตอบสนองของเด็กด้วยว่าดีหรือไม่
ข้อพึงระวังที่สาํ คัญที่มองข้ามไม่ได้ คือ ความกลัวและอาการภูมแิ พ้จากขนสัตว์ ซึ่งต้องสอบถาม
ประวัติเหล่านี้ ก่อนว่ามีหรือไม่ ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการบําบัดก็เป็ นสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจด้วยเช่นกัน เนื่ องจากการบําบัดด้วยสัตว์หลายชนิ ดมีค่าใช้จา่ ยสูงมาก
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