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สุนัขบาํบดั 

(dog therapy) 
  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

“สุนัขบาํบดั” หรือ การนําสุนัขมาช่วยในการบาํบดั (dog therapy / canine assisted therapy) คือ การ

บาํบดัรกัษาทางเลือกรูปแบบหน่ึง ซึ่งนําสุนัขเขา้มาช่วยในกระบวนการบาํบดั สามารถช่วยไดท้ั้งเร่ืองของร่างกายและ

จิตใจ นําไปใชไ้ดใ้นหลายบริบท เช่น บา้น โรงพยาบาล ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ บา้นพกัผูสู้งอายุ โรงเรียน เป็นตน้  

การบาํบดัทางร่างกาย สาํหรบัผูป่้วยที่มีอาการอมัพฤกษ์ อมัพาต โดยหลกัการทัว่ไปของกายภาพบาํบดั 

จาํเป็นตอ้งมีการบริหารกลา้มเน้ือ ซึ่งการมีสุนัขร่วมทํากิจกรรมดว้ย จะทําใหผู้ป่้วยไม่รูสึ้กเบื่อหน่ายและสามารถออก

กาํลงัไดน้านข้ึน สุนัขสามารถเขา้มาช่วยใหมี้การขยบัแขนหรือขาเพิ่มข้ึน โดยการโยนของไปแลว้ใหสุ้นัขวิ่งไปคาบ

กลบัมา การลูบคลาํ หรือการแปรงขนสุนัขก็เป็นการออกกาํลงักายแขนอย่างหน่ึง 

การบาํบดัทางจิตใจ โดยการนําสุนัขไปแสดงโชวค์วามน่ารกัใหผู้สู้งอายุหรือเด็กดู เพื่อช่วยใหค้ลายความเหงา

ลงได ้การเลี้ ยงสุนัขยงัช่วยลดอาการซึมเศรา้ลงไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัสามารถจดัเป็นโปรแกรมการบาํบดัโดยตรง 

โดยมีเป้าหมายและระยะเวลาที่ชดัเจน เพื่อปรบัเปลี่ยนมุมมองความคิดของผูป่้วยโรคซึมเศรา้ที่มีต่อตนเอง และคน

รอบขา้ง ใหเ้ป็นเชิงบวกมากข้ึน 

สุนัขที่จะนํามาช่วยในการบาํบดัควรผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ไม่ไดก้าํหนดสายพนัธ์ุหรือขนาด คุณสมบัติ

ขั้นตน้ของสุนัขที่เหมาะสมกบัการบาํบดั คือ มีอายุ 2-7 ปี เช่ือฟังคาํสัง่ เขา้ใจคาํสัง่พื้ นฐานได ้ชอบเขา้สงัคม สามารถ

อยู่ร่วมกบัคนแปลกหน้าหรือสุนัขตวัอ่ืนได ้ไม่ดุรา้ย ไม่มีประวติักดัหรือทํารา้ยใคร ไม่มีโรคติดต่อ ไดร้บัการฉีดวคัซีน

อย่างสมํา่เสมอ  

สุนัขทีนิ่ยมนํามาบาํบดัในต่างประเทศมกัเป็นสายพนัธ์ุที่มีความคล่องตวั มีการตอบสนองต่อคนค่อนขา้งดี 

เช่น สุนัขพนัธ์ุ “ลาบราดอร ์รีทรีฟเวอร”์ หรือ “โกลเดน้ท์ รีทรีฟเวอร”์ 
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การนําสุนัขมาช่วยในการบาํบดั มีหลากหลายรูปแบบตามวตัถุประสงค ์และกลุ่มผูป่้วยที่นําไปใช ้แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) สุนัขบริการ (service dog) คือ สุนัขที่ไดร้บัการฝึกเป็นพิเศษ เพื่อทํางานเฉพาะกิจในการดูแลเจา้ของ

เพียงคนเดียว ซึ่งมกัเป็นผูพ้ิการหรือผูป่้วยโรคเร้ือรงั อาท ิเบาหวาน ลมชกั ที่ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษในการใช้

ชีวิตประจาํวนั เช่น ช่วยนําทางคนตาบอด ช่วยเปิดประตูผูพ้ิการนัง่รถเข็น กดรบัโทรศพัท์ เห่าแจง้เหตุอาการป่วย ฯลฯ 

2) สุนัขใหก้าํลงัใจ (emotional support dog) คือ สุนัขที่ดูแลและอยู่เคียงขา้งเจา้ของ ซึ่งเป็นผูป่้วยทางดา้น

อารมณ์และจิตใจ คอยใหค้วามรกั ความอุ่นใจ เป็นเพือ่นขา้งกาย  

3) สุนัขบาํบดั (therapy dog) คือ สุนัขที่ไดร้บัการฝึกเป็นพิเศษพรอ้มกบัเจา้ของ จนไดร้บัประกาศนียบตัร

เป็นสุนัขบาํบดั เพื่อสรา้งความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจใหแ้ก่ผูอ่ื้น ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล 

บา้นพกัผูสู้งอายุ และศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ  

ในปัจจุบนั ยงัมีการนําสุนัขมาช่วยในการบาํบดัในเด็กออทิสติก พบว่ามีประโยชน์ทั้งต่อผูป้กครองและเด็ก 

ช่วยใหผู้ป้กครองรูสึ้กความผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดลงได ้และช่วยเด็กในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) กระตุน้การเขา้สงัคม (social engagement) ช่วยใหเ้ด็กเขา้ไปคลุกคลีอยู่กบัคนอ่ืนไดง้่ายข้ึน 

2) ช่วยใหส้งบอารมณ์ (calm during meltdowns) ช่วยลดความรูสึ้กคบัขอ้งใจไดเ้ร็วข้ึน ลดความรุนแรง 

3) พฒันาดา้นสติปัญญาและอารมณ์ (cognitive and emotional growth) ช่วยเสริมสรา้งความรูสึ้กที่ดี ความ

รกั ความเห็นอกเห็นใจ รูจ้กัดูแลผูอ่ื้น การกอด การสมัผัส  

4) กระตุน้ระบบรบัสมัผัส (sensory support) ช่วยผ่านกิจกรรม เกม และการละเล่นต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น ชกั

กะเย่อ ซ่อนแอบ การนวด 

5) สรา้งความมัน่ใจในช่วงที่วิตกกงัวล (reassurance during anxiety) ช่วยบรรเทาอาการวิตกกงัวล เพิ่ม

ความรูสึ้กมัน่คงปลอดภยั 

6) กระตุน้การออกเสียง (improved vocal skills) ช่วยใหเ้ด็กพูดมากข้ึนเม่ือมีสุนัขอยู่ขา้ง ๆ 

7) เสริมสรา้งมิตรภาพ (companionship) ช่วยสรา้งประสบการณ์การมีเพื่อน มีความผูกพนั ช่วยใหรู้สึ้ก

สบายใจ เวลาอยู่กบัคนอ่ืนมากข้ึน 

ในบางประเทศมีกฎหมายรองรบัในเร่ืองของสุนัขบาํบดั กาํหนดประเภท และสนับสนุนค่าใชจ้่ายโดยภาครฐั 

มีการกาํหนดมาตรฐานและหลกัสูตรสําหรบัสุนัขบาํบัด แต่ในประเทศไทย ยงัไม่มีกฎหมายรองรบั แต่เร่ิมมีสถาบนัที่

รบัฝึกสุนัขเพื่อการบาํบดัตามมาตรฐานสากล และมีสถานพยาบาลบางแห่งนําเอาสุนัขมาช่วยในการบาํบดัผูป่้วย อาท ิ

การบาํบดัผูป่้วยอมัพฤกษ์-อมัพาต และคนชรา  

 

“การแสดงความรกั ความเขา้ใจ ใหก้าํลงัใจ ไม่มีกาํแพงขวางกั้นดา้นภาษาและเผ่าพนัธ์ุ  

  สุนัขบาํบดัเป็นตวัอย่างของการส่งความรกัและความสุขขา้มเผ่าพันธ์ุโดยไม่ตอ้งใชค้ําพูด” 
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