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ระบบการทรงตวัในสมอง มีการทาํงานหลายอย่างตงัแต่ การควบคุมร่างกายให้อยูใ่นท่าตงั

ตรง มีสมดุลและเคลือนทีในอากาศได ้นอกจากนียงัมีหนา้ทีประสานขอ้มูลจากจากอวยัวะการทรง

ตวัในหูชนัใน ตา กล้ามเนือ และข้อต่อ ปลายนิวและฝ่ามือ  ความดันโลหิตทีขาข้างใดขา้งหนึง   

ขากรรไกร  และอวยัวะรับความรู้สึกจากแรงโนม้ถ่วงของโลกอยู่ทีผิวหนัง  ปรับการเตน้ของหัวใจ  

แรงดนัเลือด  ความตึงตวัของกลา้มเนือ  ตาํแหน่งของแขนขา ตอบสนองภูมิคุม้กนัโรค  ตืนตวัและ

สมดุล 

ความสมดุลการทรงตัวต้องการระบบประสาทรับความรู้สึกทีปกติ และระบบประสาท

ส่วนกลางทีมีการประสานงานกนั และระบบประสาทยนตที์ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   ระบบการ

รับรู้จาก vestibular ตา และ การรับรู้ของขอ้ต่อและกลา้มเนือของขาและคอ มีความสําคญัในการ

รักษาสมดุลการทรงตวั นอกจากนีระบบการไดย้ินเป็นอีกระบบทีมีอิทธิพลต่อการควบคุมสมดุล

การทรงตวั ขอ้มูลจากระบบประสาทรับความรู้สึกเหล่านีจะถูกนาํเขา้สู่ระบบประสาทส่วนกลางซึง

มีโครงสร้างทีแน่นอนในการรับขอ้มูลจากแต่ละระบบ และเป็นทีรวมของขอ้มูลทีมาจากต่างระบบ 

ระบบประสาทส่วนกลางเลือกวิธีการรักษาสมดุลการทรงตัวโดยการประมวลขอ้มูลจากระบบการ

รับรู้จากตา vestibular และ การรับรู้ของขอ้ต่อและกลา้มเนือมาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์เดิมทีมี

อยู่ ส่งผลใหข้บวนการการรักษาสมดุลการทรงตวัจะเกิดขึนโดยการควบคุมทีอยู่ภายใตอ้าํนาจจิตใจ

และมีกลไกการปรับตวัเขา้มาเกียวขอ้ง เมือระบบประสาทส่วนกลางเลือกวิธีการรักษาสมดุลการ

ทรงตวัแลว้ ระบบประสาทยนต์ซึงตอ้งการการร่วมมือระหว่างกลา้มเนือคอ ลาํตวั และแขนขาจะ

เกิดการตอบสนองเพือรักษาสมดุลการทรงตวั 

ระบบเวสติบูลาร์ ช่วยให้สมองมีการพฒันา ผลึกชินเลก็ๆในหูชนัในตอบสนองการ

เคลือนไหวของศีรษะในทิศทางต่างๆ ของเหลวทีอยูใ่น ท่อ semicircular canals ตอบสนองต่อ

ความเร็วและทิศทางการเคลือนไหว สัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มหรือบริบทรอบขา้ง เด็กจะแสวงหาสิง

เร้าการทรงตวั เมือในขณะวงิ กระโดด หมุนตวั ปันจกัรยาน เตน้ กลิงตวัลงเขา เป็นตน้ ทาํให้

กลา้มเนือแข็งแรงและตึงตวัเหมาะสมตามวยั การเคลือนไหวตอบต่อแรงโนม้ถ่วงของโลก นีเป็น

การพฒันาทกัษะการเคลือนไหวทีซบัซ้อน เช่น การทาํกิจกรรมวาดรูป  หรือเขียนหนงัสือ 

การควบคุมสมดุลการทรงตวั ประกอบดว้ย การทาํใหศ้ีรษะและร่างกายมีความมนัคง 

เพือทีจะรักษาลานสายตาให้มนัคงและท่าทางใหต้งัอยูไ่ดเ้มือมีสิงมารบกวน การทาํให้ศีรษะมีความ

มนัคงเป็นงานของกลา้มเนือคอ และขณะทีศีรษะมีการเคลือนไหว ลูกตาจะเคลือนทีมีความสัมพนัธ์
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กบัศีรษะทงัในเรืองความเร็วและทิศทางการเคลือนไหวเพือทจีะรักษาภาพการมองเห็นให้ตกบน

จอรับภาพ 

 การสูญเสียหรือมีความบกพร่องในระบบการทรงตวั เป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้เด็กรู้สึกกงัวล 

กลวัสถานการณ์ทีไม่คาดคิด มีความตอ้งการทีจะกระตุน้ตนเอง ความตึงตวัของกลา้มเนือบกพร่อง 

มีความยุง่ยาก ลา้งกน้ แสดงพฤติกรรมกดัฟัน เคาะคาง ปรบมือ สะบดัมือ  นาํลายไหล  มีปัญหาการ

เรียนรู้ทางวิชาการ เป็นตน้ ถา้ออกกาํลงักายหรือฝึกฝนในขอบเขตทีกวา้งของระบบการทรงตวั จะ

เป็นการลดปัญหาการทรงตวัทีมีประสิทธิภาพ 

 สายตาหรือความสามารถในการเห็นภาพ เป็นส่วนประกอบทีมีความสําคญัของระบบการ

ทรงตวั  ประมาณ ร้อยละ 20 ของเส้นประสาทการมองเห็นตอบสนองการกระตุน้จากระบบการทรง

ตวั เช่น การหมุน  การโยกศีรษะ  การแกว่งไกว  ในผูใ้หญ่ทีมีปัญหาอวยัวะการทรงตวัจะเรียนรู้ทีจะ

ใชข้อมูลการมองเห็นมาควบคุมความสมดุลของร่างกาย  อยา่งไรก็ตามถา้ขอ้มูลทีไดรับทางสายตามี

ความบิดเบือน เช่น อยูใ่นทีมืด หรือเมือรู้สึกวา่ขอ้มูลทางสายตามีความขดัแยง้กบัตาํแหน่งทีแทจ้ริง 

เช่น เมือยนืบนระเบียง  บุคคลจะรู้สึกล่องลอยหรือหกลม้ตกลงมา 

 ระบบการไดย้ิน (The auditory system) มีส่วนเกียวขอ้งกนัอยา่งมากกบัการทาํงานของการ

ทรงตวั เส้นประสาทการทรงตวัและการไดย้นิเชือมต่อกนัในท่อการไดย้นิ (Auditory canal) 

กลายเป็นเส้นประสาทที  8 ในสมอง อะไรก็ตามทีรบกวนขอ้มูลการไดย้นิจะมีผลต่อการทาํงาน 

ของการทรงตวัดว้ย ถา้  Eustachian tubes (ท่อทีเชือมระหว่างหูชนักลางกบัช่วงคอส่วนบน มีหนา้ที

ปรับความดนัอากาศในแกว้หูทงัสองขา้ง) ของหูส่วนในถูกขดัขวาง  จะส่งผลต่อปัญหาความสมดุล

ของร่างกายเล็กนอ้ย (mild balance problems)   

 ระบบอืนๆของร่างกายทีเตรียมขอ้มูลการรับความรู้สึกให้แก่ระบบการทรงตวั เช่น มือกบั

นิวมือ (The hands and fingers)  ส่งขอ้มูลไปสมองเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกายและสภาพ

ความหยดุนิงของสิงแวดลอ้ม ถา้สมองสูญเสียขอ้มูลจากอวยัวะการทรงตวัในหูส่วนใน (เช่น 

ของเหลวใน Eustachian tubes มีปัญหา)  ระบบความสมดุลของร่างกาย จะถูกรักษาไวโ้ดยใชป้ลาย

นิวมือสัมผสัพผืิวทีเป็นแนวดิงและแนวนอน  

 ความดนัทีเพิมขึนของเทา้ขา้งใดขา้งหนึง เป็นขอ้มูลสาํคญัอีกอยา่งหนึงของสมองส่วนการ

ทรงตวั เกียวกบัผิวสัมผสัของพนืผิว ขอ้มูลนีถูกนาํมาใชเ้พือคาดคะเนนาํหนกัและการปรับท่าทาง

ใหส้มดุลตงัตรงและเคลือนไหว 

 เส้นประสาทคู่ที 5 ซึงเกียวกบัใบหนา้กบัดวงตา และกลา้มเนือทีปิดขากรรไกร (masseter 

muscle of the jaw) ตอบสนองต่อขอ้มูลการทรงตวั (Vestibular information) การเคาะคางเบาๆ เป็น

การกระตุน้ vestibular ไปหากลา้มเนือทีปิดขากรรไกร 
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บุคคลทีมีความบกพร่องของระบบเวสติบูลาร์ มกัจะแสดงพฤติกรรมกลวั หลีกหนีกิจกรรม

ทีตอ้งเคลือนไหว จนดูเหมือนงุ่มง่าม หรือมีการเขา้หากิจกรรมทมีีการเคลือนไหวมากกวา่ปกติ จนดู

เหมือนเด็กอยูไ่ม่นิง เคลือนไหวตลอดเวลา   

 พฤติกรรมกลวั หลีกหนีกิจกรรมทีตอ้งมีการเคลือนไหว เด็กจะรู้สึกถึง

ความไม่ปลอดภยัต่อแรงโนม้ถ่วงของโลก (Gravitational Insecurity) เช่น  แสดงปฏิกิริยามากกวา่

ปกติเมือเทา้พน้พนื ไม่ชอบหรือกลวัการหมุน  การวา่ยนาํ การหอ้ยศีรษะลง ไม่ชอบการปีนป่ายการ

เล่นของเล่นสนามทีโยกเยก  ต่างระดบั  มีความยากลาํบากในการเดินทางโดยรถ รถเก๋ง รถโดยสาร 

 พฤติกรรมจากการรับขอ้มูลการทรงตวัน้อย (Poor registration) เด็กจะ

แสดงพฤติกรรม แสวงการการเคลือนไหวในลกัษณะการ โยก  การแกวง่ หารหมุนตลอดเวลา เช่น 

คน้หารูปแบบการเคลือนไหวใหม่ๆตลอดเวลา  รักการเคลือนไหวทีมีการแกว่งไกว  หมุน โดยไม่

รู้สึกเวียนศีรษะ นงั นอน เล่นเหมือนเด็กในท่าทางทีศีรษะอยูใ่นท่าทางขึน ลง ยกกน้สูง นงักม้ศีรษะ

ลง หอ้ยโหน ปีนป่ายของเล่นหรือราว โดยไม่กลวัอนัตราย 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทรงตัวในเด็ก 

การจดักิจกรรมส่งเสริมระบบการทรงตวัแก่เด็กนนัควรใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมและ

ระยะเวลาของกิจกรรมดว้ยตนเอง โดยกิจกรรมนันไมค่วรหนกัเกินไปควรเป็นกิจกรรมทีปรับจาก

ชีวิตประจาํวนัทีศีรษะหรือร่างกายมีการเคลือนไหวในอากาศ หรือการจอ้งมองสิงทีเคลือนไหว เช่น 

1. กิจกรรมการแกว่ง  การโยก หรือการกระโดด 

2. การเล่นเกา้อีหมุน โดยเด็กนงับนเกา้อีสาํนกังานหรือเกา้อีทีสามารถหมุนไดง้่าย โดยการ

หมุนจะเปลียนทิศทางบ่อยๆ จะหยดุเมือตอ้งการ ในเด็กทีไม่สามารถนงัไดเ้อง ควรนงับนตกัของ

ผูใ้หญ่และโยกไปขา้งๆ เบาๆ จะดีกวา่การหมนุ 

3. การมองตามสิงของ  การฝึกควรให้สิงของอยูใ่นระดบัสายตาห่างจากใบหนา้พอสมควร ผู ้

ฝึกเคลือนวตัถุจากซา้ยไปขวาชา้ๆ จนเด็กสามารถใชส้ายตามองตามวตัถุอยา่งเดียวไม่หันศีรษะไป

พร้อมกนั เพิมความยากโดยเปลียนแปลงทิศทางของวตัถุ ความเร็วของการเคลือนไหว และเพิม

ระยะเวลาของการมอง 

4. ความสมดุล (Balance)    1)   ฝึกให้เด็กเดินขึนลงทางลาดเตียๆ ในช่วงแรกผูใ้หญ่อาจจบั

มือช่วย เมือทาํไดดี้แลว้ควรมีการเพิมความชนัของทางลาด 2) นงับนลูกบอลใหญ่  3) ยนืบน

กระดานทรงกลม 

5. การเดิน วิงหลบหลีกสิงกีดขวาง 

6. ความมนัในการกา้วเดิน   การทีเด็กยนืบนพนืขรุขระหรือลาดเอียง หรือเคลือนไหวบน

พืนผิวทีหลากหลาย (เช่น พนืยางฟองนาํ เตียงผา้ใบ หรือกระดานกระดก)  พร้อมกบัจอ้งมองไปที
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ของเล่นทีสนใจและกาํลงัเคลือนไหวในทิศทางทแยงมุม หรือแนวขนานกบัพืนหรือตรงดิงลงมา

ขา้งหนา้ เปลียนทิศทาง ความเร็วและใหเ้ด็กมอง 

7. การโยนบอลอย่างมีจุดหมาย   เช่น การเล่นจบัลูกบอลทีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางและผิวสัมผสัที

หลากหลาย ค่อยๆ เพิมระยะทางระหวา่งผูเ้ล่นดว้ยกนั ถา้เด็กมีความยุง่ยากในการจบัลูกบอลใหใ้ช้

ลูกโป่งหรือบอลลูนแทนลูกบอล เพิมความยากโดยเพิมนําหนกัหรือลดขนาดลูกบอลลง เพือเพมิ

ความเร็วและความทา้ทายในเกมการแข่งขนั 

8. กา้วเดินบนขอบถนนหรือขอบทางเดิน  
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