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Background Rabbit-assisted therapy is one type of animal-assisted therapy

(AAT), which is a field of alternative medicine in Thailand.

Animals live closely to human and can be a source of

unconditional affection, especially for children with special needs

such as abused children. Therefore, it could be used as an

alternative therapy to help improve abused children’ mental

health in terms of self-esteem, depression, and happiness.

Objective To study effects of rabbit-assisted therapy on self-esteem,

depression and happiness of abused children.

Design Experimental research

Setting Lampang Child Development and Rehabilitation Center

Sample Participants were 22 children, who were abused by sexual,

physical and emotional. They were 12-18 years old and equally

divided by random sampling into two groups: experimental and

control group. The 11 participants in the experimental group

entered the rabbit-assisted therapy program which included 10

activities in five days.
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Materials and Methods The research instruments were: general questionaries,

coopersmith self-esteem inventory (CSEI), children depression

inventory (CDI), happiness (face scale) and intervention by

rabbit-assisted therapy program.

Results After receiving rabbit-assisted therapy, the experimental

increased mean scores of self-esteem, decreased depression

and increased happiness with no statistically significance.

Conclusion Rabbit-Assisted Therapy had no statistical significance in mean

scores of self-esteem, depression and happiness to abused

children between experimental group and control group.

Keywords Animal-Assisted Therapy, Abused Children, Self-Esteem,

Depression and Happiness.
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เหตุผลของการทำวิจัย การนำกระต่ายช่วยในการบำบัดเป็นหนึ่งในการนำสัตว์ช่วยการ

บำบัดที่เป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกของวงการแพทย์ไทย   เนื่องจาก

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมอบ

ความรักให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข  จึงสอดคล้องกับความต้องการของ

เด็กท่ีถูกกระทำทารณุกรรม  จึงอาจจะเปน็อีกทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ

ที่จะเป็นส่วนช่วยเหลือหรือพัฒนาจิตใจของที่ถูกกระทำทารุณกรรม

ให ้ เหน็คณุคา่ในตนเอง  ลดภาวะซมึเศรา้  และมคีวามสขุในการใช้

ชีวิตมากขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนำกระต่ายมาช่วยในการบำบัดต่อความรู้สึก

เห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กที่ถูกกระทำ

ทารณุกรรม

รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง

สถานที่ทำการศึกษา สถานพฒันาและฟืน้ฟเูดก็ จังหวดัลำปาง

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศ  ร่างกายและ

จิตใจ อาย ุ13 - 18 ปี จำนวน 22 คน แบง่เปน็กลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุมอย่างละ 11 คน โดยให้กลุ ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม

กระต่ายช่วยบำบัดเป็นระยะเวลา 5 วัน ทั้งหมด 10 กิจกรรม และ

กลุ่มควบคมุดำเนนิชีวิตประจำวนัปกต ิเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมนิ

การเห็นคุณค่าในตนเอง แบบประเมินภาวะซึมเศร้า และประเมิน

ความสขุ

ผลการศึกษา เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมในกลุ่มทดลองมีคะแนนเห็นคุณค่าใน

ตนเองเพิ่มขึ้น ภาวะซึมเศร้าลดลง และความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากการ

 เขา้รว่มโปรแกรมกระตา่ยบำบดั อยา่งไมมี่นยัสำคญัทางสถติิ

สรุป ผลการวิจัยพบว่าผลของการใช้กระต่ายบำบัด  ทำให้ค่าเฉลี่ยของ

ระดับคะแนนความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้าและ

ความสุข ระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างไม่มี

นัยสำคัญ

คำสำคัญ สัตว์ช่วยบำบัด, เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม, การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง, ภาวะซมึเศรา้ และความสขุ.
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วิวัฒนาการของการรักษาความเจ็บป่วยด้าน

จิตใจมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบความช่วยเหลือ

ด้วยการใช้สัตว์ช่วยในการรักษา (Animal-Assisted

Therapy) ภายใต้แนวคิดนำสัตว์มาช่วยในการบำบัดว่า

“สัตวส์ามารถชว่ยในเรือ่ง การรบัรู้สัมผัส เสรมิสรา้งสมาธิ

เพิ่มความไว้วางใจผู้อื่น ให้สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และ

เป็นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อ

เนื่อง  รวมถึงการช่วยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพ

และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ด ีข ึ ้น”(1) งานวิจ ัย

โครงการ Chimo Project ของ Liana Urichuk กับ Dennis

Anderson (2003)(2) เขยีนเกีย่วกบัการผกูพนัทางอารมณ์

ระหว่างมนุษย์และสัตว์ว่าสามารถพัฒนาเป็นพลังที่ยิ ่ง

ใหญ่ได้ ทั้งนี้จากการรวบรวมผลการทำวิจัยเชิงทดลองใน

Animal-Assisted Therapy (AAT) ของหลาย ๆ  การศกึษา

พบว่าผู้เชี ่ยวชาญในการรักษาและนักวิจัยให้ข้อสรุปที่

เหมือนกันว่า การใช้สัตว์ช่วยในการบำบัดมีประสิทธิผล

ในการลดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า เพิ่มการ

มองเห็นคุณค่าในตนเองดข้ึีน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันในสังคมของอาสาสมัคร

วารสาร MedScape(3) ในหัวข้อ Advanced

Practice Nursing eJournal (2006) กล่าวว่า การวิจัย

เชิงปริมาณมีน้อยมากในการใช้สัตว์ช่วยในการบำบัด

และเขียนถึง Elisabeth Reichart (1998)(4) ผู้ที่ทำการ

บำบัดในเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมด้วย AAT ซึ่งยังไม่มี

งานวิจัยด้านนี้โดยตรงมาก่อน จึงนำสุนัขพันธุ์ดัชฮุนด์

มาเป็นผู้ช่วยในการบำบัด  พบว่าการนำเด็กที่ถูกกระทำ

ทารณุกรรมมทีา่ทลีดความวติกกงัวล ช่วยเปดิเผยตอ่เรือ่ง

ราวการถูกทารุณกรรมมากขึ้น  แสดงความรู้สึกออกมาก

ขึ้น  ผ่านการส่งเสริมการวางแผนและแสดงด้านอารมณ์

มากขึน้

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นช่วยเหลือด้านจิตใจใน

เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมด้วยวิธีการใช้สัตว์มาช่วยใน

การบำบดั (AAT)  เนือ่งจากเปน็เดก็ดอ้ยโอกาส เดก็ไมไ่ว้

วางใจ  ซ่ึงตามสภาวะทางจติสงัคมจากการสมัภาษณเ์ชงิ

เจาะลึกของ สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์ (2539)(5) ในเด็กที่ถูก

กระทำทารุณกรรมพบว่าสภาพจิตใจของเด็กภายหลังจาก

ถูกทารุณกรรมทางเพศมีปัญหาด้านอารมณ์เป็นลักษณะ

เดน่ คอื มีความวติกกงัวล  อารมณเ์ศรา้ และ มีความรูสึ้ก

เห็นคุณค่าในตนเองตำ่ การนำกระตา่ยมาช่วยในการบำบัด

จึงเป็นเสมือนสื่อกลางวิธีการทางธรรมชาติในการเยียวยา

ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ  เพื่อให้มีอนาคตที่ดี มองเห็นคุณค่า

ในตนเองเพิ่มขึ้น

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยที่เด็ก

สมัครใจเข้าร่วมและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองใน

สถานพฒันาและฟืน้ฟเูดก็ จังหวดัลำปาง เขา้ร่วมกจิกรรม

และการปฏสัิมพันธกั์บกระตา่ย ในชว่งตา่ง ๆ ท่ีถูกกำหนด

ขึน้ภายในชว่งระยะเวลา 5 วัน โดยเกบ็ขอ้มูลการวจัิยเพือ่

การศกึษาตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2556 ถงึ กมุภาพนัธ ์2556

ซ่ึงมีจำนวนประชากรในสถานทีท่ำการวจัิยทัง้หมด 35 คน

ผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก 22 คน แบ่งเป็นสองกลุม่

ด้วยวิธีการสุ่มจับสลาก

กลุม่ประชากร

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแทนค่า จากการ

การศ ึกษาในกล ุ ่มเด ็กท ี ่ถ ูกกระทำทาร ุณกรรมของ

สุภาเพ็ญ คชพลายุกต์(6) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม

บำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ความคาดหวังใน

ชีวิต และภาวะซึมเศร้าของเด็กที่ถูกทารุณกรรม จากการ

คำนวณจะได้ขนาดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ

14 คน จากการคำนวณดังกล่าว  พบว่าพื้นที่การศึกษา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจำกัด จึงได้คัดกลุ่มตัวอย่างจาก

เกณฑ์คัดเข้าและคัดออกดังนี้

เกณฑก์ารคดัเข้า (Inclusion criteria)

อาสาสมัครเพศหญิงที่ถูกกระทำทารุณกรรมทาง

เพศ ร่างกายและจติใจ อาย ุ12 - 18 ปี สามารถอา่นออก

เขียนได้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะแพ้ขนสัตว์ และสมัครใจ

ในการเขา้รว่มการวจิยั
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เกณฑก์ารคดัออก (Exclusion Criteria)

อาสาสมัครมีสัตว์เลี ้ยงของตัวเอง ประพฤติ

กา้วรา้ว  และไมใ่หค้วามรว่มมอืในการวจัิย

เครือ่งมอืทีใ่ช้การวจิยั

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ของเด็กจากผู้ดูแลกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ

กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ประเภทของการถูกกระทำ

ทารณุกรรม และระยะเวลาพำนกั

2. แบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง (CSEI)

ดัดแปลงเป็นภาษาไทยโดย ชุมพร ยงกิตติก ุล และ

สุภาพรรณ โคตรจรสั ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืโดย

อัปสรสิริ เอี ่ยมประชา และปรับภาษาให้เหมาะสมกับ

การประเมินเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์โดยวันเพ็ญ

อำนาจเกษม(7)แบบสอบถามมคีา่ความเทีย่งเทา่กบั 0.81

3. แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children

Depression Inventory: CDI) ใช้สำหรับประเมินอาการ

ซึมเศร้าในเด็ก ฉบับภาษาไทย พัฒนาโดยศาสตราจารย์

แพทย์หญิง อุมาพร ตรังคสมบัติ(8) ผู้สร้างเครื่องมือวัด

ซึ่งดัดแปลงมาจาก Beck Depression Inventory และ

ศึกษาในเด็กไทย พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเที ่ยง

เทา่กบั 0.83

4. แบบวัดความสุข (face scale) เป็นแบบวัดความสุข

รูปหนา้ ณ ขณะนัน้ คำถาม 1 ข้อ แบ่งคะแนนเปน็ 1 - 7

คะแนน จากไม่มีความสุขมากที่สุด ถึง มีความสุขมาก

ทีสุ่ด มีความตรงมากเนือ่งจากประเมนิโดยตรงจากเดก็

5. โปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัด เป็นโปรแกรมที่ออก

แบบขึ้นใหม่จากการค้นคว้าหาข้อมูล Improving Mental

Health Through Animal-Assisted Therapy(2) และ

Handbook of Animal – Assisted Therapy Theoretical

Foundation and Guidelines for Practice(9) เพื่อเพิ่ม

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก แต่ละกิจกรรม

ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

จิตแพทย์ 2 ท่าน และสัตวแพทย์ 1 ท่าน และจิตแพทย์ที่

ดูแลเด็กอนุญาตให้ทำการวิจัยได้ กลุ่มทดลองจะได้เข้า

ร่วมโปรแกรมก่อน และภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเก็บ

ขอ้มูลกลุม่ควบคมุไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมเชน่เดยีวกนั

กลุม่ทดลอง

เข้าร่วมโปรแกรม โดยทำแบบสอบถามวัด ก่อน-

หลังเข้าร่วมโปรแกรม และภายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม

1 เดอืน

กลุม่ควบคมุ

ดำเนนิกจิกรรมใชชี้วติประจำวนัตามปกตริะหวา่ง

ที่กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมเข้าประเมินก่อน

เข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม และภายหลังจาก

เขา้ร่วมโปรแกรม 1 เดอืน

ข้ันตอนการวจิยั

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

เปรียบเทียบกลุ ่ม 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มทดลองและกลุ ่ม

ควบคุม ในช่วงเวลาก่อนและหลังที่จะได้รับการแทรกแซง

(Intervention) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ผู้วิจัยขออนุญาตทำวิจัยแก่ผู้อำนวยการสถาน

พัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง เพื่อประสานงานวิจัย

และคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านตามเกณฑ์คัดเข้าและ

เกณฑ์คัดออก จำนวน 22 คน เพื ่อชี ้แจงรายละเอียด

วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการวิจัยอย่างถูกต้องครบถ้วน

ให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย จากนั้นแบ่งผู้เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น

2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กันโดยวิธีการแบ่งประเภทการถูก

กระทำทารุณกรรมและสุ่มด้วยการจับฉลาก

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดทั้งสองกลุ่ม

ทำการประเมินแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุดจากนั้นกลุ่ม

ทดลองทำกิจกรรมกระต่ายช่วยบำบัด ส่วนกลุ่มควบคุม

จะดำเนินกิจกรรมปกติตามชีวิตประจำ ภายหลังเสร็จสิ้น

กิจกรรม 5 วัน และ 1 เดอืนหลงัจากนัน้ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินอีกครั้ง
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การวิเคราะห์ทางสถิติ

ใช้โปรแกรมสำเร ็จร ูป SPSS (Statistical

Package for the Social Science Program) โดยใช้

สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุม่ตวัอยา่ง

ความเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า

และความสุขในเด็กกลุ่มทดลองและกล่มควบคุม ด้วย

จำนวนคา่ร้อยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่

Independent Sample t-test เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ของอายุ คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า

และความสุข ของกลุ ่มตัวอย่างทั ้งสองกลุ ่ม  ใช้สถิติ

Generalized Estimating Equations (GEE) เพือ่ทดสอบ

ผลของโปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัด และผลของเวลาต่อ

การเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุข

ระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมควบคุมในระยะ

เวลาก่อนการบำบัด หลังการบำบัด และระยะติดตามผล

1 เดอืน

ตารางที ่1. จำนวน ร้อยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุและคา่ตำ่สุด

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p-value

(N = 11) (N = 11)

อาย ุ(Mean ±±±±± SD) (15.55 ± 1.508) (15.82 ± 1.471) 0.748a

Min, Max 13, 18 14, 18

ประเภทการถูกกระทำทารุณกรรม

ทางเพศ 9(81.8%) 8(72.7%) 1.000b

ทางร่างกายและจิตใจ 2(18.2%) 3(27.3%)

ระยะเวลาพำนกั (เดือน) (Mean ±±±±± SD) (13.64 ± 10.975) (23.09 ± 17.975) 0.152

Min, Max 2, 31 4, 73

A = Mann-Whitney test, b = Chi-square test

ตารางที ่2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนนก่อนการทดลอง ของกลุ ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ

ค่าคะแนน กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p-value

(n = 11) (n = 11)

(Mean ±±±±± SD) (Mean ±±±±± SD)

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 48.00 (15.620) 59.64 (12.832) 0.122

ภาวะซึมเศร้า 21.18 (9.796) 14.55 (7.712) 0.148

ความสุขของเด็ก 4.00 (2.000) 5.55 (1.508) 0.073

ความสุขของเด็กประเมินโดยผู้ดูแล 5.36 (0.674) 5.45 (0.522) 0.824
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ผลการวิจัย

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าอายุกลุ่มประชากร

ประเภทการถูกกระทำทารุณกรรมและระยะเวลาพำนัก

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้

สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของ

เด็ก ก่อนการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังภาพเปรียบเทียบ

รูปท่ี 1

จากรูปที ่ 1 แสดงว่าผลกลุ ่มทดลองกับกลุ ่ม

ควบคุมแตกต่างกันไม่มาก ดังนี้การเห็นคุณค่าในตนเอง

ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 48 คะแนน กลุ่มควบคุม

59.64 คะแนน ภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ย 21.18 คะแนน และ กลุ่มควบคุม 14.55 คะแนน

ความสุขมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลอง 4 คะแนน และกลุ่ม

ควบคมุ 5.55 คะแนน

ตารางที ่3 ก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรมกระตา่ย

ช่วยบำบัด  พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนั   เม่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนที่เพิ่มขึ้น  โดยดูได้จาก

รูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3

รูปที ่1.  ผลคะแนนกอ่นการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

ตารางที ่3. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ค่าคะแนน กลุม่ทดลอง (n = 11) กลุม่ควบคมุ (n = 11) p-value

(Mean ±±±±± SD) (Mean ±±±±± SD)

ก่อน หลัง ก่อน หลัง

ความรู้สึกเห็น 48.00 (15.620) 53.82 (12.015) 59.64 (12.832) 62.73 (12.846) 0.012*

คุณค่าในตนเอง

ภาวะซึมเศร้า 21.18 (9.796) 20.91 (8.408) 14.55 (7.712) 13.18 (7.833) 0.092

ความสุขของเด็ก 4.00 (2.000) 5.00 (1.183) 5.55 (1.508) 5.36 (1.859) 0.155

* p<0.05
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จากรูปที่ 2 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็น

คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น 5.82 คะแนน คะแนนเฉลี่ยภาวะ

ซึมเศร้าลดลง 0.27 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความสุข

เพิม่ข้ึน 1 คะแนน

จากรูปที่ 3 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการเห็น

คุณค่าในตนเองสูงขึ้น 3.09 คะแนน คะแนนเฉลี่ยภาวะ

ซึมเศรา้ลดลง 1.37 และคะแนนเฉลีย่ความสขุลดลง 0.19

คะแนน

ผลการวิเคราะห์การใช้โปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัด

ต่อความรูสึ้กเหน็คณุคา่ในตนเอง ภาวะซึมเศรา้ และ

ความสุข ในระยะเวลา ก่อนการทดลอง หลังการ

ทดลอง และ 1 เดือนหลงัการทดลอง

พบว่าความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึม

เศร้า และความสุขของเด็กและมุมมองผู้ดูแลไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ค่า p-value เท่ากับ

0.149, 0.108, 0.852  ตามลำดบั (ตารางที ่4) และแนวโนม้

การเปลี่ยนแปลงทั้งการวัดก่อน หลัง และหลังติดตาม

1 เดือนของคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะ

ซึมเศรา้และความสขุ (รูปท่ี 4 – 6)

รูปที ่2. ความแตกตา่งคะแนนคา่เฉลีย่ ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง

รูปที ่3. ความแตกตา่งคะแนนคา่เฉลีย่ ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ
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รูปท่ี 4 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการเห็นคุณค่า

ในตนเองเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการใช้กระต่าย

ช่วยบำบัด และเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเมื่อผ่านไป 1 เดือน

ขณะทีก่ลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่การเหน็คณุคา่ในตนเอง

เพิ่มขึ้น  เมื่อวัดหลังโปรแกรมการใช้กระต่ายช่วยบำบัด

แต่ไม่ได้เข้าโปรแกรม เมื่อติดตามผล 1 เดือน พบว่ามี

คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองลดลง

รูปท่ี 5 กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่นภาวะซมึเศรา้

ลดลงเล็กน้อยหลังเข้าร่วมโปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัด

และลดลงอีกเล็กน้อยเมื่อติดตามผล 1 เดือน ขณะที่กลุ่ม

ควบคุมมีคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลง แม้ไม่ได้เข้าร่วม

โปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัด แต่เมื่อติดตามผล 1 เดือน

กลุม่ควบคมุมีคะแนนภาวะซมึเศรา้เพิม่ขึน้จากเดมิ

รูปที่ 6 คะแนนเฉลี่ยความสุขของกลุ่มควบคุม

มีแนวโน้มลดลงทีละเล็กน้อย เมื ่อระยะเวลาผ่านไป

แต่กลุ่มทดลองมีแนวโน้มดีขึ้นหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

กระตา่ยชว่ยบำบดั และตดิตามผล 1 เดอืน

ตารางท่ี 4. ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองโปรแกรมกระต่ายช่วยบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเอง ภาวะซมึเศรา้และความสขุ

แบบวัด B S.E(b) p-value (95%Cl)

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง -7.818 5.420 0.149 -18.442 – 2.806

เวลา 2.727 1.226 0.026* 0.324 – 5.130

Constant 51.666 3.749 0.000* 44.319 – 59.014

ภาวะซึมเศร้า 5.424 3.374 0.108 - 1.188 - 12.037

เวลา 0.227 0.505 0.653 - 0.753 - 1.217

Constant 17.136 2.049 0.000* 13.118 - 21.153

ความสุข 0.030 0.163 0.852 - 0.289 – 0.350

เวลา 0.273 0.191 0.154 - 0.102 – 0.647

Constant 4.545 0.474 0.000* 3.617 - 5.474

* p < 0.05

รูปที่ 4.  คะแนนเฉลีย่ความรูสึ้กเหน็คณุคา่ในตนเอง วดัผลกอ่น-หลงั และตดิตามผล 1 เดอืน
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อภปิรายผล

งานวจัิยนี ้ศกึษาผลการใชโ้ปรแกรมกระตา่ยชว่ย

บำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า

และความสุขของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม ซึ่งมีจุดเด่น

ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศ

ร่างกายและจติใจ การเลอืกกระตา่ยเปน็ตวัแทรกแซง และ

ในขณะที่การศึกษาอื่นใช้สุนัข และเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น

กลุ่มอาสาสมัครที่ป่วยในด้านจิตเวช ผู้สูงอายุ และมุ่ง

ประเด็นศึกษาสามด้าน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง

ภาวะซมึเศรา้และความสขุ

ในข้อมูลทั่วไปของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งเรื ่องเพศ อายุ ขณะที่ผลการ

ศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าใน

ตนเองเพิ่มขึ้น  ภาวะซึมเศร้าลดลง  และความสุขเพิ่มขึ้น

จากระยะก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัด หลังเข้าร่วม

กิจกรรมการบำบัด และระยะติดตามผล 1 เดือนตาม

ลำดับ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถติิท่ี 0.05 เม่ือเปรียบเทียบ

กบักลุม่ควบคมุ

รูปท่ี 5. คะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศรา้ วดักอ่น - หลงั และตดิตามผล 1 เดอืน

รูปที ่6. คะแนนเฉลีย่ความสขุ วัดกอ่น-หลัง และตดิตามผล 1 เดอืน
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กรณีเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ พบความ

สอดคล้องกับการศึกษาของในการนำสัตว์ช่วยในการ

บำบัดว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ทำการเปรียบเทียบได้ผลการ

วิเคราะห์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน  ตามที่การ

รวบรวมการศกึษาเชงิทดลอง  กลุม่อาสาสมคัรทีมี่เงือ่นไข

อาการทาง จิตเวช   ในหนงัสือ Improving Mental Health

Through Animal-Assisted Therapy(2)  กล่าวถึงผล

การทดลองของ Walsh, Martin, Verlander และ Pollard

(1995)(10) การนำสุนัขไปแนะนำกลุ่มอาสาสมัครสมอง

เสือ่ม 7 รายทีอ่ยูว่อรด์จติเวชศาสตร ์ระยะเวลา 2 ครัง้ตอ่

สัปดาห์ คร้ังละสามช่ัวโมง  โดยใช้แบบวัด London Psycho-

Geriatric Scale, the Brighton Clinic Adaptive Behavior

Scale หรือ diastolic หรือ systolic blood pressure(11)

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีเพยีงอตัราการเตน้

หัวใจเท่านั้น ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ  p = 0.021

ในการทดลองของ Zisselman, Rovner,

Shumuely และ Ferri (1995)(11) กล่าวว่าผลการทดลอง

โดยการนำสัตว์เลี้ยงไปช่วยผู้สูงอายุในจิตเวชผู้ป่วยใน

เพื่อช่วยส่งเสริมการทานยาและการบำบัด ในกิจกรรม

กลุ่ม เป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมงตอ่เนือ่ง 5 วัน  พบวา่ไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ ่มควบคุม  เมื ่อเปรียบเทียบแบบการวัดด้วย

Multidimensional Observation Scale for Elderly

Subjects (MOSES) ในส่วนผลการทดลองของ Barker

และ Dawson (1998)(12) การนำสัตว์มาปฏิสัมพันธ์ต่อ

ภาวะวิตกกังวลของผู้ป่วยในของจิตเวชศาสตร์ จำนวน

230 คน พบว่าผลการวัดภาวะวิตกกังวล คะแนนของคน

ที่เป็น mood disorders ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

สัตว์ช่วยบำบัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

p = <.001 ในระหว่างที่กลุ่ม psychotic, mood และ

โรคทางจิตเวชอื่น ๆ มีระดับคะแนนภาวะวิตกแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p = <.026 เมื่อนำคะแนน

ระดับภาวะวิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

พบว่าไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนัยสำคญัทางสถติิเช่นเดยีวกนั

การศึกษาในเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม จาก

วารสาร Journal of Child Sexual Abuseนำเสนอหัวข้อ

Evaluating Animal-Assisted Therapy in Group

Treatment for Child Sexual Abuse ของ Tracy J. Dietz,

Diana Davis และ Jacquelyn S. Pennings (2012)(13)

กล่าวว่าจากการเปรียบเทียบผลการทดลองสามกลุ่ม ใน

กลุ่มที่มีอาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เผชิญ

เหตุการณ์รุนแรงในชวิีต (post-traumatic stress disorder)

ของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศ จำนวน 153 คน

อาย ุ 7 - 17 ปี ท่ี Child Advocacy Center พบวา่กลุม่ท่ี

เข้าร่วมการบำบัดในสุนัขมีอาการความวิตกกังวล  ภาวะ

ซึมเศร้า  ความโกรธ  อาการวิตกกังวลที่เกิดขึ้นภายหลัง

จากที่เผชิญเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต การแยกตัว และ

ความกงัวลทางเพศลดลง มากกวา่กลุม่อ่ืน

พิจารณาจากผลการทดลอง พบว่าการนำกระตา่ย

มาช่วยในการบำบัดเป็นเพียงเครื่องมือสื่อกลางให้เด็กได้

มองโลกภายในของตนเอง (inner world) โดยไม่จำเป็น

ตอ้งใชท้กัษะของเดก็ เนน้การเลน่กบัสัตว ์และการคดิตาม

โดยใช้ทฤษฎีของ Piaget(14) อธิบายถึงเน้นผู้เรียนเป็นผู้

สร้างความรู้บนพ้ืนฐานท่ีเกิดจากพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม

และมองว่า เด็กมีคุณสมบัติของความกระตือรือร้นพัฒนา

ตามวุฒิภาวะและการเรียนรู้ ที่จะมองหาสิ่งต่าง ๆ ที่ช่วย

ใหเ้กดิการตคีวามวตัถแุละเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ ตามมมุมอง

ของตวัเองทีมี่ตอ่ตวัเองตอ่รอบขา้งและตอ่โลก   ขณะเดยีว

กันวัยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ Formal Operations

หรือการใช้ตรรกศาสตร์ ที่คิดวิเคราะห์ ปรับตัวได้ตั้งแต่

อาย ุ11 - 15 ปี จึง  มีผลใหก้ารพฒันาดา้นความรูสึ้กมอง

เห็นในคุณค่าในตนเองเป็นไปในเชิงบวก

การเปิดใจและได้รับการตอบสนองที่ดี ช่วยให้

เด็กทำกิจกรรมพัฒนาตัวตนผ่านกระบวนการทางสติปัญญา

ตามทฤษฎีของคูเปอร์สมิธ(15) เกี ่ยวกับพื้นฐานการเห็น

คณุคา่ในตนเองเปน็ 4 อยา่ง ดงันี้

1. ความสาํคญั  (Significance)  คอื การใหเ้ดก็

ได้เล่นกับสัตว์พูดคุยกับสัตว์ใน   พื้นที่ของตน การให้เด็ก

ได้รับรู้ความสำคัญวิธีที่บุคคลรู้สึกว่าตนยังเป็นที่รัก ซึ่ง
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พิสูจน์จากการที ่ผู ้อื ่นเห็นความสําคัญของตัวเองด้วย

การรับฟังปัญหาอย่างต้ังใจ การสะท้อน    ความคิดเห็นจาก

เพือ่น ในมุมมองของเพือ่น

2. ความสามารถ (Competence)  คอื ใหเ้ดก็

ทำในสิ่งที่ตนเองชอบมอบให้กับสัตว์

3. คุณความดี (Virtue) คือ การยอมรับในสิ่งที่

ผ่านมาและสิ่งที่ตนเองกระทำ ผ่านการเล่าสิ่งที่ดีและไม่ดี

ในชวิีตตน การกระทำทีด่แีละไมด่ขีองตน

4. พลังอํานาจ (Power) คือ เด็กมีโอกาสดูแล

สัตว์อย่างอิสระ มีอำนาจในการควบคุมตนเอง นอกจาก

น้ีกิจกรรมจะเสริมสร้างให้เด็กมีภาพการวางแผน และดึงส่ิง

ที่ดีมาเป็นแรงจูงใจ ซึ่งช่วยให้ลดภาวะซึมเศร้าที่ตามมา

จากการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ

เมื ่อพื ้นฐานการเห็นคุณค่าในตนเองของที่ถูก

กระทำทารุณกรรมได้รับการกระทบกระเทือนเชิงบวกโดย

เฉพาะความรู้สึก นำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน

จิตใจในมมุมองเดก็ ซ่ึงพจิารณาจาก Satir model(16) เมือ่

มีสิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดการสั่นคลอนภายในจิตใจ สิ่งที่จะ

เปลี ่ยนแปลง คือ ความรู ้สึก การรับรู ้ ความคาดหวัง

ความปรารถนา และ ตัวตน การเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็น

ชั้นล่างสุด ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นำไปสู่

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของพฤติกรรม

หากในมุมมองทางชีววิทยา เด็กที ่โดนกระทำ

ทารุณกรรมจะมีภาวะอาการบาดเจ็บทางจิตใจที่มีผลต่อ

การพัฒนาสมอง การใช้สัตว์ช่วยในการบำบัดจึงเป็น

สื่อกลางที่ช่วยให้เด็กเปิดใจมากขึ้น และจำเป็นต้องใช้

เวลา เนื่องจากภาวะอาการบาดเจ็บทางจิตใจภายหลัง

การถูกกระทำทารุณกรรมเป็นสิ่งที่รุนแรง

อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงทดลองครั้งนี้ ยังคงมี

ข้อจำกัดด้านความถี่ของการเก็บแบบวัดการเห็นคุณค่า

ในตนเอง ภาวะซมึเศรา้ และความสขุ ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง

ยังไม่เพียงพอตอ่เป็นตัวแทนประชากรทัง้หมดได ้เม่ือเทียบ

กับงานวิจัยข้างต้นท่ีมีระยะเวลาการศกึษามากกวา่ 2 เดือน

และมากกวา่ 30 คนขึน้ไป

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยในระยะเวลาการวิจัย 2 เดือน พบว่า

ผลของการใช้กระต่ายบำบัดไม่ทำให้กลุ่มทดลองมีระดับ

คะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความสุขเพิ่ม

สูงกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

กิตติกรรมประกาศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำไพพรรณี เห็น

ความสำคัญถึงระเบียบวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มุ่งประโยชน์

ในวงกว้าง ก่อให้เกิดโครงการทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ จนผลดำเนินการวิจัย

ประสบความสำเร็จด้วยดีและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
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