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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฟนสภาพหลังจากการออกกําลังกายอยางหนักที่มีตอ

ระดับกรดแลคติกในเลือด ความแข็งแรง และกําลังกลามเนื้อ รวมท้ังสภาพทางจิตใจ กลุมตัวอยางคืออาสาสมัคร

เพศชายที่มีอายุเฉล่ีย 18.81±0.54 ป จํานวน 16 คน ในการทดลองจะใหกลุมตัวอยางทําการออกกําลังกายโดย

การปนจักรยานแบบวินเกตนาน 30 วินาที สลับกับการปนชาๆ โดยทําเชนนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกําลังของ

กลามเนื้อขาลดลงจากกําลังของกลามเนื้อขาที่บันทึกไดจากการปนจักรยานรอบแรก 25 เปอรเซ็นต เมื่อส้ินสุดการ

ออกกําลังกายจึงทําการฟนสภาพทันทีโดยที่กลุมตัวอยางทั้ง 16 คนจะไดรับการฟนสภาพครบทั้ง 4 วิธี คือ นั่งพัก 

ปนจักรยาน นวดดวยหินรอน และนั่งแชในอางน้ําวน โดยที่มีการสุมลําดับของแตละวิธี นอกจากนี้ การออกกําลัง

กายและการฟนสภาพแตละวิธีนั้นตองหางกันอยางนอย 3 วัน ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กรดแลคติกใน

เลือด ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กําลังของกลามเนื้อสูงสุด ความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณหนาผาก ความ

ดันโลหิต และอัตราการเตนหัวใจ โดยทําการวัดในชวงเวลาตางๆ คือ กอนออกกําลังกาย หลังออกกําลังกายทันที 

ในขณะทําการฟนสภาพ และภายหลังทําการฟนสภาพ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง

แบบวัดซ้ํา ถาพบวามีความแตกตางระหวางกลุมทดลองและระยะเวลา จึงทําการทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา ตามลําดับ โดยกําหนดความมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวจิัยพบวา การฟนสภาพดวยการนวดดวยหินรอนนาน 40 นาที ชวยลดระดับกรดแลคติกไดดี และ

ยังเพิ่มกําลังของกลามเนื้อขาไดดีกวาการฟนสภาพโดยวิธีอื่น ดังนั้น การนวดดวยหินรอนจึงเปนวิธีการที่ดีสําหรับ

การฟนสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้ การนวดดวยหินรอนและนั่งแชในอางน้ําวนชวยใหรางกายและจิตใจผอน

คลาย เนื่องจากวิธีการฟนสภาพทั้ง 2 วิธี ทําใหความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณหนาผากลดลงมากกวาการฟน

สภาพดวยการนั่งพักหรือการปนจักรยาน 
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ABSTRACT 
This study aimed to observe the effects of recovery techniques on blood lactate, muscle 

strength and power as well as on the general psychological state. Sixteen Male volunteers, aged 

18.81±0.54 years, participated in the test. All subjects were asked to perform cycling exercises in 

several bouts of 30-s wingate protocol, alternated with cycling at slow speeds. Each subject finished 

the cycling exercise when the muscle power decreased by 25% from the baseline. Immediately after 

completion of the exercise, the subjects would receive randomly one of four recovery techniques, such 

as rest, hot stone massage, cycling and whirlpool immersion. A three day rest period separated each 

test. Blood lactate, muscle strength and power, muscle tension, blood pressure and heart rate were 

recorded both before and after exercise as well as during treatment. Data were analyzed by the 

application of Two Way ANOVA with Repeated Measures. When the results revealed the interaction 

effect of treatments and times, One Way ANOVA and One Way ANOVA with Repeated Measures were 

applied respectively. The significant level was set at a value of 0.05  

A fourty minute hot stone massage is more effective in reducing blood lactate and increased 

muscle power than the other three techniques applied. Hot stone massage therefore is the most 

effective method to regain physical performance. Hot stone massage and whirlpool immersions 

moreover also induce physical and psychological relaxation as indicated by the results. Both 

techniques reduced forehead muscle tensions better than the other techniques applied. 
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คํานํา 
ในปจจุบันมีรายการแขงขันที่ใหนักกีฬาไดมีสวนรวมมากมาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยที่ใน

รายการแขงขันหนึ่งๆ นั้น นักกีฬาจําเปนตองทําการแขงขันหลายรอบในหนึ่งวัน และตองทําการแขงขันทุกวัน ซึ่ง

อาจสงผลใหนักกีฬาเกิดการลา ซึ่งการฟนสภาพจัดเปนปจจัยสําคัญ โดยถานักกีฬาขาดการฟนสภาพที่ดีหลังจาก

การแขงขันหรือการฝกซอมแลว อาจสงผลใหความสามารถของนักกีฬารวมทั้งระบบสรีรวิทยาภายในรางกายยาก

ที่จะฟนสภาพกลับมาเทากับกอนการแขงขัน วิธีการฟนสภาพที่ถูกตองและเหมาะสมสามารถสรางความไดเปรียบ

ใหกับนักกีฬาไดอยางมาก เนื่องจากชวยใหสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาพรอมสําหรับการแขงขันในรอบตอไป 

ทั้งนี้นักกีฬา ผูฝกสอนและโคชไดใชวิธีการฟนสภาพที่คอนขางแตกตางกัน โดยที่ไมทราบวาการฟนสภาพโดยวิธีใด

เหมาะสมที่สุดหรือเหมาะสมในสถานการณที่แตกตางกัน 

การออกกําลังกายหรือการแขงขันที่มีความหนักมากจะสงผลใหรางกายเกิดการสะสมของกรดแลคติกใน

เลือดที่สูงขึ้น ซึ่งกรดแลคติกเปนผลผลิตของกระบวนการไกลโคไลซิสเมื่อแตกตัวจะไดแล็กเทตและอนุภาคไฟฟา

บวก (H+) ที่ทําใหมีความเปนกรดสูงและเปนสาเหตุทําใหระดับความเปนกรดในกลามเนื้อเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของ

ความเปนกรดจะมีผลตอองคประกอบที่จําเปนของการหดตัวของกลามเนื้อ คือ ลดความสามารถในการทํางาน



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  845 

ของฟอสโฟฟลุคโตไคเนส (phosphofructokinase) ซึ่งเปนเอนไซมที่สําคัญของขบวนการไกลโคไลซิส จึงทําให

ระดับ ATP มีไมเพียงพอกับการหดตัวของกลามเนื้อ รวมทั้งความเปนกรดยังขัดขวางการเปดของ ryanodine 

receptors ที่เปนตัวเปดให Ca2+ ผานออกจาก sacroplasmic reticulum นอกจากนี้ภาวะความเปนกรดใน

กลามเนื้อยังไปกระตุนเสนประสาทชนิด III-IV nerve afferents ในกลามเนื้อจึงทําใหเกิดความรูสึกเจ็บปวด

กลามเนื้อซึ่งเปนอุปสรรคตอการแขงขันกีฬา (Westerblad et al., 2002)   

จากงานวิจัยจะเห็นวาในปจจุบันไดมีการฟนสภาพในนักกีฬารูปแบบตางๆ โดยสวนใหญมุงที่จะวิเคราะห

ถึงผลของการฟนฟูสภาพตอระดับกรดแลคติก แตในความเปนจริงกรด แลคติกสามารถเปลี่ยนกลับไปเปน

พลังงานที่ใชตอไปได ดังนั้นการที่มุงศึกษาถึงการลดระดับกรดแลคติกอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ควรจะมีการศึกษา

ถึงผลของการฟนสภาพดวยวิธีตางๆ ที่จะชวยใหนักกีฬาเกิดการผอนคลาย มีการฟนตัวของสมรรถภาพรางกายได

เร็วที่สุด เพื่อที่นักกีฬาจะไดสามารถฝกซอมหรือทําการแขงขันไดในวันตอไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อที่จะศึกษาผลของการพัก การนวดดวยหินรอน การนั่งแชในอางน้ําวน และการปนจักรยาน ที่มีตอกําลัง

กลามเนื้อ และระดับกรดแลคติกในเลือด ภายหลังการออกกําลังกาย  

 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองในกลุมตัวอยางเพศชาย จํานวน 16 คน โดยมีอายุระหวาง 18-20 ป 

และไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง คือเปนผูที่มีสุขภาพดี ไมมีประวัติการบาดเจ็บของกลามเนื้อและขอตอที่

เปนอุปสรรคตอการทดสอบ ยินยอมใหเจาะเลือด และใหความรวมมือไดตลอดจนสิ้นสุดการวิจัย โดยที่กลุม

ตัวอยางทั้ง  16 คนนี้ ตองทําการทดลองครบทั้ง 4 วิธี คือ นั่งพัก ปนจักรยาน นวดดวยหินรอน และนั่งแชในอาง

น้ําวน โดยที่มีการสุมลําดับของแตละวิธีและในการทําแตละวิธีนั้นตองหางกันอยางนอย 3 วัน ตัวแปรที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ ระดับ   กรดแลคติกในเลือด ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กําลังของกลามเนื้อสูงสุดในการ

ปนจักรยานโดยวิธีวินเกต 30 วินาที อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต และคาความตึงตัวของกลามเนื้อ

บริเวณหนาผาก โดยทําการวัดในชวงเวลาตางๆ คือ กอนออกกําลังกาย และหลังออกกําลังกายในชวงเวลาตางๆ 

กัน 
 

กอนการออกกําลังกาย 
- บันทึกขอมูลทางกายภาพของกลุมตัวอยาง และทําการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วเพื่อหาระดับกรดแล

คติกในเลือด ทดสอบกําลังของกลามเนื้อสูงสุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา อัตราการเตนของหัวใจ ความดัน

โลหิต และความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณหนาผาก  
 

การออกกําลังกาย 
- ใหกลุมตัวอยางอบอุนรางกายโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อและปนจักรยานชาๆ เปนเวลา 3-5 นาที 

จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางปนจักรยานดวยวิธีวินเกตเต็มความสามารถเปนเวลา 30 วินาที โดยปรับน้ําหนักที่ 

0.083 เทาของน้ําหนักตัว เมื่อปนจักรยานครบ 30 วินาที แลวจึงใหปนจักรยานชาๆ เปนเวลา 40 วินาที ใหทํา

เชนนี้สลับกันไปเรื่อยๆ จนกวากําลังของกลามเนื้อขาที่บันทึกไดจากการปนจักรยานลดลงจากกําลังของกลามเนื้อ

ขาที่บันทึกไดในขณะปนจักรยานรอบแรก 25% จึงส้ินสุดการออกกําลังกายโดยการปนจักรยาน 
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- เมื่อกําลังของกลามเนื้อขาลดลง 25% จากภาวะปกติแลวจึงทําการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วเพื่อวัด

ระดับกรดแลคติกในเลือด ทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต และ

ความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณหนาผาก 

 

การฟนสภาพภายหลังการออกกําลังกาย 
-เมื่อส้ินสุดการออกกําลังกายโดยการปนจักรยานแลวใหกลุมตัวอยางเขารับการฟนสภาพโดยทันที ทั้งนี้

ไดแบงการฟนสภาพออกเปน 4 วิธี คือ การพัก การนวดดวยหินรอน การนั่งแชในอางน้ําวน และการปนจักรยานวัด

งานที่ 40 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เปนเวลา 40 นาที ภายหลังที่กลุมตัวอยางทําการออกกําลัง

กายและการฟนสภาพเสร็จส้ินจะมีระยะเวลาพักเปนเวลา 3 วัน จึงจะเริ่มการออกกําลังกาย และฟนสภาพโดยวิธี

อื่นตอไป ทั้งนี้ลําดับของการฟนสภาพไดมาโดยวิธีการสุม (randomly assignment)  

-การฟนสภาพโดยการนวดดวยหินรอน (Hot Stone Massage) คือ การใชหินรอนที่ผานการตมจนมี

อุณหภูมิ 50-55 ๐C มานวดบริเวณกลามเนื้อตนขา นอง และหลัง โดยในตอนแรกจะใชฝามือลูบหินจนฝามือมี

ความรอน จึงใชมือที่มีความรอนนี้ทําการลูบกลามเนื้อกอน หลังจากนั้นพอหินมีอุณหภูมิลดลงจนมีอุณหภูมิ

ประมาณ  30-35 ๐C จึงนําหินมานวดโดยตรง โดยใชเทคนิคการลูบ การกด และการหมุนเปนวงกลม ในทิศทาง

จากสวนปลายเขาหาสวนตน ใหแรงกดระดับปานกลางพอใหรูสึกผอนคลาย ใชเวลารวม 40 นาที โดยดัดแปลง

รูปแบบทาทางการนวดจากโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม 

การฟนสภาพโดยการนั่งแชในอางน้ําวน คือ การนั่งแชในอางน้ําที่ความลึกระดับหนาอก โดยที่อางน้ําใช

ความดันในการพนน้ําออกมา (ยี่หอ onzen รุน kobe) ขนาด 140*140*47 เซนติเมตร มีทั้งหมด 8 หัวพนน้ําขนาด

มาตรฐาน โดยควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 30 ๐C ใชเวลานาน 40 นาที 

การฟนสภาพโดยการพัก (resting) คือ การนั่งเฉยๆ บนเกาอี้ที่มีพนักพิงโดยที่ไมทํากิจกรรมใดๆ เปนเวลา     

40 นาที 

การฟนสภาพโดยการออกกําลังกาย คือ การปนจักรยานโดยควบคุมระดับความหนักในการปนจักรยาน 

โดยกําหนดใหอัตราการเตนของหัวใจอยูที่ 40 เปอรเซ็นตของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เปนเวลานาน 40 นาที 

 

การเก็บขอมูลภายหลังการออกกําลังกาย 
- ในชวงระหวางการฟนสภาพจะทําการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับกรดแลคติกในเลือด ทุกๆ 20 นาที จนครบ      

40 นาทีของชวงการฟนสภาพ คือ ในนาทีที่ 0, 20 และนาทีที่ 40  

-ทําการวัดอัตราการเตนของหัวใจ และความตึงตัวของกลามเนื้อบริเวณหนาผากในนาทีที่ 0, 15, 20 และ

นาทีที่ 40 และวัดความดันโลหิตนาทีที่ 0 และนาทีที่ 15 ในชวงของการฟนสภาพ 

- ใหกลุมตัวอยางทําการวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และกําลังของกลามเนื้อสูงสุดโดยวิธีวินเกตอีก

ครั้งเมื่อทําการฟนสภาพครบ 40 นาทีแลว และภายหลัง 24 ชั่วโมง จากการสิ้นสุดการทําการฟนสภาพ 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  847 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ตารางแสดง   คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 
ลักษณะทางกายภาพ 

X  S.D. 

อายุ (ป) 

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 

สวนสูง (เซนติเมตร) 

 18.81 

64.58 

172.88 

0.54 

8.49 

7.04 

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง  มีอายุ  น้ําหนักตัว  และสวนสูงเฉลี่ย  ตามลําดับดังนี้คือ 

18.81±0.54 ป, 64.58±8.49 กิโลกรัม และ 172.88±7.04 เซนติเมตร 
 

ผลของวิธีการฟนสภาพที่มตีอระดับกรดแลคติกในเลอืด 
จากภาพแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ย

ของระดับกรดแลคติกในเลือดกอนออก

กําลังกาย และกอนทําการฟนสภาพทั้ง 4 

วิธีมีคาใกลเคียงกัน โดยภายหลังการออก

กําลังกายดวยการปนจักรยานทําใหระดับ

กรดแลคติกเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงวาการออก

กํ า ลั งกาย โดยการป น จั ก รยานตาม

โปรแกรมที่จัดใหทําใหกลามเนื้อมีการใช

พลังงานแบบไมใชออกซิเจน จึงทําใหเกิด

กรดแลคติกและแพรเขาสูกระแสเลือดใน

ปริมาณมาก เมื่อใหการฟนสภาพแตละวิธี ไดแก การนั่งพัก การปนจักรยาน การนั่งแชในอางน้ําวน และการนวด

ดวยหินรอน สามารถชวยใหระดับกรดแลคติกลดลงไดในนาทีที่ 20 ของการฟนสภาพ แตไมมีความแตกตางกันใน

แตละวิธีของการฟนสภาพ อยางไรก็ตามการใหการฟนสภาพทั้ง 4 วิธีตอไปจนกระทั่งครบ 40 นาที สามารถทําให

ระดับกรดแลคติกลดลงมากขึ้น และการฟนสภาพทั้ง 4 วิธีชวยลดระดับกรดแลคติกไดแตกตางกัน โดยการฟน

สภาพดวยการนวดดวยหินรอนชวยลดระดับกรดแลคติกไดดีกวาการใหนั่งพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ

การฟนสภาพโดยการปนจักรยาน และการนั่งแชในอางน้ําวนไมมีประสิทธิผลที่แตกตางกับการนั่งพัก 
 

นั่งพัก

ปนจักรยาน 

นวดดวยหินรอน 

นั่งแชในอางน้ําวน 

 

กอนออกกําลังกาย หลังออกกําลัง

กายทันที 

ขณะเขาทรีท

เมนตนาทีที่ 20 

ขณะเขาทรีท

เมนตนาทีที่ 40 

* HM‐Rest 
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ผลของวิธีการฟนสภาพที่มตีอกําลังของกลามเนื้อสูงสุด 
จากภาพแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ย

ของกําลังของกลามเนื้อสูงสุดที่วัดไดกอน

ไดรับการฟนสภาพไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต

ภายหลังที่ไดรับการฟนสภาพนาน 40 นาที ก็

ไมสามารถเพิ่มกําลังของกลามเนื้อสูงสุดให

กลับเขาสูภาวะปกติได และหลังจากไดรับ

การฟนสภาพไปแลว 24 ชั่วโมง กําลังของ

กลามเนื้อสูงสุดมีคาเพิ่มสูงขึ้น แตระดับ

กําลังของกลามเนื้อสูงสุดนั้นมีความแตกตาง

กัน กลาวคือ การนวดดวยหินรอนสามารถ

เพิ่มกําลังของกลามเนื้อสูงสุดไดมากกวาการ

นั่งแชในอางน้ําวน ปนจักรยาน และนั่งพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสามารถสรุปไดวา การนวด

ดวยหินรอนสามารถชวยเพิ่มกําลังของกลามเนื้อสูงสุดของกลามเนื้อขาใหเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการนั่งแชใน

อางน้ําวน ปนจักรยาน และนั่งพักตามลําดับ 
 
ผลของวิธีการฟนสภาพที่มีตอความแข็งแรงของกลามเนื้อขา 

จากภาพแสดงใหเห็นวาการนั่งพัก 

การปนจักรยาน การนวดดวยหินรอน และการ

นั่งแชในอางน้ําวนชวยเพิ่มความแข็งแรงของ

กล าม เนื้ อ ข า ได ไ ม แตกต า งกั นอย า งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจะสังเกต

ไดวาหลังหยุดออกกําลังกายทันทีความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขามีคาต่ําลง  และ

หลังจากไดรับการฟนสภาพในแตละวิธีแลว

ปรากฎวาความแข็งแรงของกลามเนื้อขามีคา

สูงขึ้นตามลําดับ ในขณะที่หลังจากใหทรีท

เมนตไปแลว 24 ชั่วโมง พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาของกลุมตัวอยางสามารถกลับเขาสูภาวะปกติไดไม

วาจะไดรับการฟนสภาพโดยวิธีใดก็ตาม  
 

นั่งพัก

ปนจักรยาน 

นวดดวยหินรอน 

นั่งแชในอางน้ําวน 

กําลังสูงสุดที่วัด

ไดกอนเขาทรีท

เมนต 

กําลังสูงสุดที่วัด

ไดหลังทรีท

เมนตทันที 

กําลังสูงสุดที่วัด

ไดหลัง ทรีท

เมนต  24 ชั่วโมง 

กําลังตํ่าสุดที่วัด

ไดกอนเขาทรีท

เมนต 

HM-Ex* 

*HM-Ex 

นั่งพัก

ปนจักรยาน 

นวดดวยหินรอน 

นั่งแชในอางน้ําวน

กอนออก

กําลังกาย

หลังออกกําลัง

กายทันท ี

หลังทรีทเมนต

ทันที 

หลังทรีทเมนต 

24 ชั่วโมง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

  849 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ การฟนสภาพโดยการออกกําลังกายเบาๆนั้นสงผลใหรางกายลด

ระดับกรดแลคติกไดชา และไมสามารถฟนสมรรถภาพของกําลังของกลามเนื้อสูงสุด และความแข็งแรงของ

กลามเนื้อขาได แตกลับสงผลใหใหระดับความเครียดเพิ่มสูงขึ้น สวนการฟนสภาพโดยการนั่งแชในอางน้ําวนนั้น

ไดผลเชนเดียวกันกับการปนจักรยานเบาๆ แตทําใหระดับความเครียดลดลงไดดี สวนการฟนสภาพโดยการนวด

ดวยหินรอนนั้นสามารถลดระดับกรดแลคติกในเลือดไดเร็วที่สุด รวมทั้งสงผลใหกําลังสูงสุดจากการปนจักรยาน

ดวยวิธีวินเกต เปนระยะเวลา 30 วินาที มีคาเพิ่มสูงขึ้น และทําใหระดับความเครียดลดต่ําลง แตความแข็งแรงของ

กลามเนื้อขาไมแตกตางจากวิธีอื่น 

ดังนั้น นักกีฬาควรเลือกวิธีการฟนสภาพใหเหมาะสมกับสถานการการแขงขัน เชน ถาในหนึ่งวันนักกีฬามี

รายการแขงขันมากกวาหนึ่งรายการ การนวดดวยหินรอนถือเปนวิธีการฟนสภาพที่เปนประโยชนซึ่งจะชวยให

นักกีฬามีการฟนตัวไดภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะสามารถลดระดับกรดแลคติกไดเร็ว และทําใหเกิดการฟน

สภาพของกําลังสูงสุดไดเร็ว รวมทั้งสามารถลดระดับความเครียดไดดี แตถาในหนึ่งวันนักกีฬามีรายการแขงขัน

เพียงรายการเดียว นักกีฬาสามารทําการฟนสภาพโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการนวดดวยหินรอนได เพราะสงผลให

ระดับกรดแลคติกในเลือด สมรรถภาพความแข็งแรง กําลังสูงสุด และระดับความเครียดทางจิตใจ จะมีคาลดลงได

เองเมื่อเวลาผานไป 24 ชั่วโมงภายหลังจากการแขงขันกีฬา ทําการฝกซอม หรือออกกําลังกายอยางหนัก 
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