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บทคัดย่อ
บทนำ�:

กลวิธีการฟื้นคืนสภาพร่างกายนำ�มาใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูนักกีฬาระหว่างพักเพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันต่อไป การนวด
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หน้าผาจำ�ลองซ้ำ�ในนักปีนผา
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อาสาสมัคร ๑๗ คน เข้าทดสอบ ๓ วัน แต่ละวันจะได้รับกลวิธีการฟื้นคืนสภาพที่ต่างกัน ได้แก่ การนวด การ
แช่ในน้ำ�เย็น และการนั่งพัก เปรียบเทียบค่าความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้นของตัวแปรอุณหภูมิในช่องหู
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ุ หภูมใิ นช่องหูลดลง แต่ไม่ชว่ ยให้แรงบีบมือเพิม่ ขึน้
สรุปผลการศึกษา: ในขณะที่การแช่ในน้ำ�เย็นช่วยรักษาระดับของคะแนนการปีนได้ดีกว่าการนวดและการนั่งพัก
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บทน�ำ
การแข่งขันปีนหน้าผาได้รบั ความนิยมมากขึน้ โดยมีทงั้
การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศ เช่น การแข่งขันชิงแชมป์โลก
ชิงแชมป์เอเชีย และการแข่งขันเพือ่ ชิงรางวัลต่างๆ กีฬาปีนหน้าผา
ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น ในประเทศไทยทั้ ง ในกลุ ่ ม เยาวชน
และบุคคลทั่วไป การแข่งขันปีนหน้าผาประเภทความยาก
เป็นการปีนหน้าผาที่ต้องอาศัยความแข็งแรงและความทนทาน
ของกล้ามเนือ้ ในขณะหดตัวแบบเกร็งค้าง ซึง่ ระดับความเหนือ่ ย
อาการล้า และปวดของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการปีน๑ จากการศึกษาพบว่า
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ ระดั บ ความเหนื่ อ ย และอุ ณ หภู มิ
แกนกลางร่างกายในขณะปีนผาจะเพิ่มขึ้น และระดับแลคเตท
ในกระแสเลื อ ดสู ง ขึ้ น นานถึ ง ๓๐ นาที ห ลั ง จากการปี น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้แรงบีบมือ และความ
สามารถในการปีนลดลง๒ ในการแข่งขันปีนหน้าผาประเภท
ความยาก นักปีนผาต้องปีนขึน้ ไปให้สงู ทีส่ ดุ ตามระดับความยาก
ของหน้าผา ซึง่ ใช้เวลาประมาณ ๑๒ นาทีในแต่ละรอบ และต้อง
ปีนประมาณ ๓ - ๕ รอบต่อการแข่งขัน โดยมีระยะเวลาพักใน
แต่ละรอบพักประมาณ ๒๐ นาที๓
กลวิธีการฟื้นคืนสภาพร่างกายเป็นวิธีการที่ถูกน�ำมา
ใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาระหว่างพักเพื่อให้
พร้อมที่จะแข่งขันต่อ ซึ่งอาจมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้ผลการ
แข่งขันดีขึ้นและอาจจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บขณะแข่งขันได้ การแช่ในน�้ำเย็น (Cold water
immersion) เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อช่วยฟื้นคืนสภาพ
ร่ า งกาย จากการศึ ก ษาพบว่ า การแช่ ใ นน�้ ำ เย็ น มี ส ่ ว นช่ ว ย
ลดการอักเสบที่เกิดจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ช่วยการ
ชะลอและควบคุมให้เกิดการไหลเวียนของสารน�้ำและเลือด
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยลดอุณหภูมิของเนื้อเยื่อใน
บริเวณนั้นและอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายทั้งในนักกีฬา
และคนทั่วไป๔ จากการศึกษาของ Heyman และคณะ ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๐๙๕ ทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังให้การฟืน้ คืน
สภาพแบบต่างๆ พบว่าการแช่แขนและมือในน�้ำเย็นอุณหภูมิ
ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส นาน ๕ นาที จ�ำนวน ๓ รอบ
ช่วยคงความสามารถในการปีน และช่วยลดระดับแลคเตทใน
กระแสเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิที่ผิวหนังบริเวณแขน
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หลังจากแช่แขนในน�้ำเย็นลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับวิธีการอื่น แต่ผลของการวัดอุณหภูมิทางผิวหนังอาจ
ไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการระบายความร้อนออก
จากร่างกายได้ดี เนือ่ งจากมีปจั จัยทางสิง่ แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
ของอากาศมาสัมพันธ์ จากการศึกษาของ Goosey-Tolfrey
และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๘๖ พบว่าการแช่มอื ในน�ำ้ เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
๑๐ องศาเซลเซียส ช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายจาก
การวัดอุณหภูมิในช่องหู และช่วยเพิ่มระดับความสามารถใน
การปั ่ น วิ ล แชร์ ใ นนั ก กี ฬ า จึ ง อธิ บ ายว่ า ในบริ เวณมื อ เป็ น
จุดเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและด�ำทั้งระดับตื้นและลึก
ซึ่งช่วยให้เกิดการถ่ายเทความร้อนผ่านทางกระแสเลือดอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนีก้ ารนวด (massage) เป็นวิธกี ารรักษาหนึง่ ที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลายเพือ่ ฟืน้ ฟูและผ่อนคลายร่างกายภายหลัง
การออกแรงจนเกิดการล้า วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกัน
การบาดเจ็บและส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายให้กับนักกีฬา
ได้ โดย Brook และคณะ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ๗ ได้ ศึ ก ษา
ผลฉับพลันของการนวดต่อแรงบีบมือภายหลังการออกก�ำลังกาย
ที่ระดับหนักในคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี พบว่าการนวดช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบีบมือหลังการออกก�ำลังกายอย่างหนัก
ได้มากกว่าการพักเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษา
ไม่มากนักที่อธิบายผลและเปรียบเทียบผลของการแช่ในน�้ำเย็น
และการนวดส�ำหรับการฟืน้ คืนสภาพจากการปีนหน้าผาจ�ำลอง
ซ�้ำในนักปีนผาจึงน�ำไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

วิธีการศึกษา
อาสาสมัครนักปีนผาอายุอยู่ระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ที่
มีประสบการณ์การปีนผาประเภทความยากแบบ Top rope
อย่ า งน้ อ ย ๖ เดื อ น และฝึ ก ซ้ อ มการปี น ผาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์กอ่ นเข้าร่วมการศึกษาจ�ำนวน ๑๗ คน
ถ้าอาสาสมัครมีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ที่
ส่งผลต่อสมรรถภาพการปีนผา มีประวัติแพ้ความเย็นและครีม
ส�ำหรับนวด มีโรคประจ�ำตัวที่ส่งผลต่อการออกก�ำลังกายอย่าง
หนัก เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด และไม่สามารถเข้าร่วมการ
ศึกษาได้ครบตามจ�ำนวนครั้งที่ก�ำหนดจะถูกคัดออก การวิจัย
เป็นแบบ cross-over design โดยโครงการวิจยั ได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์
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การทดสอบทัง้ หมด ๓ วัน แต่ละวันห่างกันอย่างน้อย
๔๘ ชั่วโมง ในวันแรกอาสาสมัครจับสลากเพื่อสุ่มล�ำดับวิธีการ
ฟื้นคืนสภาพแต่ละวัน ได้แก่ การแช่ในน�้ำเย็น (CWI) การนวด

(Mas) และการนั่งพัก (Con) ขั้นตอนการทดสอบและการเก็บ
ข้อมูลแต่ละวันแสดงในแผนภาพที่ ๑

วัดข้อมูลก่อนเริ่มการทดสอบ (Baseline)
(อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความเหนื่อย อุณหภูมิในช่องหูและแรงบีบมือ)
ยืดกล้ามเนื้อตามท่าที่ก�ำหนดให้

อบอุ่นร่างกาย

ปีนที่ความยากระดับ 5a ๑ รอบ
พัก ๑๐ นาที
ปีนที่ความยากระดับ 5b ๑ รอบ
พัก ๑๐ นาที
ปีนที่ความยากระดับ 5c ๑ รอบ
พัก ๑๐ นาที

วัดก่อนปีนครั้งที่ ๑ (Pre-C1)
(อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความเหนื่อย อุณหภูมิในช่องหูและแรงบีบมือ)
ปีนทดสอบที่ความยากระดับ 5c พร้อมกับวัดคะแนนการปีนครั้งที่ ๑
วัดหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1)
ให้การฟื้นคืนสภาพด้วยวิธีต่างๆ ที่สุ่มได้แต่ละวัน ๒๐ นาที
วัดหลังการช่วยฟื้นคืนสภาพด้วยวิธีต่างๆ (Post-recovery)
ปีนทดสอบที่ความยากระดับ 5c พร้อมกับวัดคะแนนการปีนครั้งที่ ๒
วัดหลังปีนครั้งที่ ๒ (Post-C2)
แผนภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการทดสอบและการเก็บข้อมูล
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วิธีการฟื้นคืนสภาพ ได้แก่ การแช่ในน�้ำเย็น (CWI)
โดยอาสาสมัครถูกจัดให้นั่งบนเก้าอี้โดยมีถังน�้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ
เท่ า กั บ ๑๕ องศาเซลเซี ย ส วางด้ า นข้ า งตั ว ทั้ ง ๒ ด้ า น
อาสาสมัครจุม่ เฉพาะแขนท่อนล่างลงในนำ�้ นาน ๕ นาที ทัง้ หมด
๓ ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาพัก ๒ นาที๕ การนวด (Mas)
ท�ำบริเวณแขนทั้ง ๒ ข้าง โดยท�ำการนวดทีละข้าง เริ่มต้นจาก
มือของผู้เข้าร่วมการทดลองไปที่หลังมือและแขน ด้วยเทคนิค
การลูบ (Effleurage) ๓๐ ครั้งในเวลา ๓๐ วินาที การกดคลึง
(Circular friction) เป็นเวลา ๔๕ วินาที และซ�้ำอีกครั้งหนึ่ง๗
การนั่งพัก (Con) มีการจัดให้อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ แขนวาง
บนตัก ๒๐ นาที
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โประแกรม SPSS version
10 โดยใช้ Repeated measures ANOVA และ LSD Post
Hoc test เปรียบเทียบค่าความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น
(mean difference) ของตัวแปรอุณหภูมิในช่องหูและแรงบีบ
มือระหว่างก่อน หลังปีนครั้งที่ ๑ หลังได้รับการฟื้นคืนสภาพ
แต่ละแบบ และระหว่างการแช่ในนำ�้ เย็น (CWI) การนวด (Mas)
และการนั่งพัก (Con) โดยก�ำหนดระดับของนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ p-value < ๐.๐๕

533
ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด ๑๗ คน
เป็นเพศชายจ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ และเป็น
เพศหญิง ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔ โดยอาสาสมัครมีอายุ
เฉลี่ย ๒๐.๖๖ ± ๒.๓๓ ปี มีประสบการณ์การปีนผาประเภท
ความยากแบบ Top rope เฉลี่ย ๒ ± ๑.๒๓ ปี มีการฝึกซ้อม
เฉลี่ย ๔.๓๑ ± ๑.๒๒ วันต่อสัปดาห์ และผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด
ถนัดมือข้างขวา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ความแตกต่ า งเมื่ อ เที ย บกั บ
ค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิในช่องหู (ºC : องศาเซลเซียส) ระหว่าง
ก่อนปีนครั้งที่ ๑ (Pre-C1) กับหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) พบ
ว่าทุกกลุม่ มีคา่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เมือ่ เปรียบเทียบ
หลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) กับหลังได้รับการฟื้นคืนสภาพแบบ
ต่างๆ (Post-Recovery) พบว่าอุณหภูมใิ นช่องหูของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การนวดและการแช่ในน�้ำเย็นลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
p = ๐.๐๑๗ และ p = ๐.๐๐๒ ตามล�ำดับ ในขณะที่การเปรียบ
เทียบอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างของข้อมูลอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (ดังแสดงในตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าความแตกต่างเมือ่ เทียบกับค่าเริม่ ต้น (mean difference) ของอุณหภูมิ
ในช่องหู (ºC) ที่เปรียบเทียบระหว่างก่อน หลังปีนครั้งที่ ๑ หลังการช่วยฟื้นคืนสภาพด้วยวิธีต่างๆ และหลังปีนครั้งที่ ๒
Conditions

Mean ± SD

Con

Sig.

Mean ± SD

Mas

Sig.

Mean ± SD

CWI

Sig.

Pre-C1
๐.๐๐๕๘ ± ๐.๓๗๗ ๐.๐๐๑* ๐.๑๒๕ ± ๐.๓๖ ๐.๐๓๔* -๐.๐๑๔ ± -๐.๐๑๔		๐.๐๐๒*
Post-C1
๐.๔๐๑๙ ± ๐.๕๒๕		
๐.๓๙๒ ± ๐.๗๑๖		
๐.๓๖๓ ± ๐.๓๙๙				
Post-C1
๐.๔๐๑๙ ± ๐.๕๒๕ ๐.๑๑
๐.๓๙๒ ± ๐.๗๑๖		๐.๐๑๗* ๐.๓๖๓ ± ๐.๓๙๙ ๐.๐๐๒*
Post-Recovery ๐.๐๐๑๙ ± ๐.๔๗๙		
๐.๑๐๕ ± ๐.๔๕๒
-๐.๐๒๘ ± ๐.๔๐๑
Post-Recovery ๐.๐๐๑๙ ± ๐.๔๗๙ ๐.๑๘๗
๐.๑๐๕ ± ๐.๔๕๒ ๐.๖๓๒ -๐.๐๒๘ ± ๐.๔๐๑ ๐.๑๘๒
Post-C2
- ๐.๔๗๐๕ ± ๐.๔๒๘		
๐.๑๕๘ ± ๐.๖๖๔		
๐.๑๒๔ ± ๐.๓๙๑
							
Baseline = ค่าพื้นฐาน, Pre-C1 = ก่อนปีนครั้งที่ ๑, Post-C1 = หลังปีนครั้งที่ ๑, Post-Recovery = หลังได้รับการฟื้นฟู,
Post-C2 = หลังปีนครั้งที่ ๒, Con = การนั่งพัก, Mas = การนวด และ CWI = การแช่ในน�้ำเย็น
* Sig. = Significance (p < ๐.๐๕) ด้วยสถิติ Repeated measures ANOVA และ LSD Post Hoc test

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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เมือ่ เปรียบเทียบค่าความแตกต่างเมือ่ เทียบกับค่าเริม่ ต้น
ของแรงบีบมือระหว่างก่อนปีนครั้งที่ ๑ (Pre-C1) กับหลังปีน
ครั้งที่ ๑ (Post-C1) พบว่าทุกกลุ่มมีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) กับ
หลังได้รบั การฟืน้ คืนสภาพแบบต่างๆ (Post-Recovery) พบว่า
แรงบีบมือของกลุม่ ทีน่ งั่ พักมีคา่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ที่ p = ๐.๐๑๒ เมือ่ เปรียบเทียบหลังได้รบั การฟืน้ คืนสภาพแบบ
ต่างๆ (Post-Recovery) กับหลังปีนครั้งที่ ๒ (Post-C2) พบว่า
แรงบีบมือของกลุ่มที่ได้รับการนวดมีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ p = ๐.๐๓๗ ในขณะที่การเปรียบเทียบอื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่างของข้อมูลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ดังแสดงใน
ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าความแตกต่างเมือ่ เทียบกับค่าเริม่ ต้น (mean difference) ของแรงบีบมือ
เปรียบเทียบระหว่างก่อน หลังปีนครั้งที่ ๑ หลังการช่วยฟื้นคืนสภาพด้วยวิธีต่างๆ และหลังปีนครั้งที่ ๒
Conditions

Con
Mean ± SD

Sig.

Mean ± SD

Mas

Sig.

Mean ± SD

Pre-C1
-๒.๕๐๐ ± ๔.๗๔๕ ๐.๐๐๑* -๐.๙๘๘ ± ๓.๖๐ ๐.๐๐๑*
Post-C1
-๙.๖๑๑ ± ๖.๗๘๓		
-๘.๕๙๔ ± ๖.๑๔๑		
Post-C1
-๙.๖๑๑ ± ๖.๗๘๓ ๐.๐๑๒* -๘.๕๙๔ ± ๖.๑๔๑ ๐.๐๙๘
Post-Recovery -๕.๖๑๑ ± ๖.๒๖๓		
-๖.๐๔๗ ± ๖.๐๓๕		
Post-Recovery -๕.๖๑๑ ± ๖.๒๖๓ ๐.๓๓๖
-๖.๐๔๗ ± ๖.๐๓๕ ๐.๐๓๗*
Post-C2
-๖.๖๙๔ ± ๗.๓๕๘		
-๘.๑๑๑ ± ๔.๗๗๘		
					

CWI

-๒.๐๕๘ ± ๓.๙๓๙
-๖.๘๗๐ ± ๕.๒๙๘
-๖.๘๗๐ ± ๕.๒๙๘
-๘.๓๒๙ ± ๑๑.๓๘๕
-๘.๓๒๙ ± ๑๑.๓๘๕
-๙.๓๕๘ ± ๑๑.๗๖๘

Sig.
๐.๐๐๒*
๐.๔๗๓
๐.๔๖๔

Baseline = ค่าพื้นฐาน, Pre-C1 = ก่อนปีนครั้งที่ ๑, Post-C1 = หลังปีนครั้งที่ ๑, Post-Recovery = หลังได้รับการฟื้นฟู Post-C2 = หลังปีนครั้งที่ ๒,
Con = การนั่งพัก, Mas = การนวด และ CWI = การแช่ในน�้ำเย็น
* Sig. = Significance (p < ๐.๐๕) ด้วยสถิติ Repeated measures ANOVA และ LSD Post Hoc test

เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนการปีนทดสอบครัง้ ที่ ๑ (C1)
กับคะแนนการปีนทดสอบครั้งที่ ๒ (C2) พบว่ากลุ่มที่ได้รับการ

นั่งพักและการนวดมีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p =
๐.๐๒๘ และ p = ๐.๐๓๓ ตามล�ำดับ (ดังแสดงในตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนการปีน ทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างการปีนทดสอบครัง้ ที่ ๑ และการปีน
ทดสอบครั้งที่ ๒ ในแต่ละกลุ่ม
Score
		
C1
C2

Mean ± SD

Con

Sig.

๑๖๙.๑๕ ± ๑๓๓.๗๑ ๐.๐๒๘*
๑๐๓.๙๑ ± ๘๓.๘๐๑		

Mean ± SD

Mas

Sig.

๑๗๘.๐๙ ± ๑๐๘.๕๘๕ ๐.๐๓๓*
๑๔๔.๗๖ ± ๙๖.๔๖๖		

Mean ± SD

CWI

๑๗๖.๒๖๕ ± ๑๓๙.๖๒๖
๑๕๗.๔๗๑ ± ๑๐๘.๕๑๑

C1 = การปีนทดสอบครั้งที่ ๑, C2 = การปีนทดสอบครั้งที่ ๒, Con = การนั่งพัก, Mas = การนวด, CWI = การแช่ในน�้ำเย็น
* Sig. = Significance (p < ๐.๐๕) ด้วยสถิติ Repeated measures ANOVA

Sig.
๐.๗๕๖
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วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด ๑๗ คน
เป็นเพศชายจ�ำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ และเป็น
เพศหญิง ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔ โดยอาสาสมัครมีอายุ
เฉลี่ย ๒๐.๖๖ ± ๒.๓๓ ปี มีประสบการณ์การปีนผาประเภท
ความยากแบบ Top rope เฉลี่ย ๒ ± ๑.๒๓ ปี มีการฝึกซ้อม
เฉลี่ย ๔.๓๑ ± ๑.๒๒ วันต่อสัปดาห์ และผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด
ถนั ด มื อ ข้ า งขวา โดยปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เพศและอายุ จ ะ
ไม่สง่ ผลต่อการศึกษาในครัง้ นีม้ ากนัก เนือ่ งจากรูปแบบของการ
ศึกษาเป็นแบบวัดซ�้ำในบุคคลเดียวกัน นอกจากนี้สมรรถภาพ
ทางกายของนักกีฬาทั้ง ๒ ช่วง ได้แก่ ๑๕ - ๒๐ ปี และ
๒๑ - ๒๕ ปี นั้นถือว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน๘
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ก่อนปีนครั้งที่ ๑ (Pre-C1) กับหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1)
พบว่าอุณหภูมิในช่องหูเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทั้ง
ในกลุ่มการนั่งพัก (Con) (p = ๐.๐๐๑) กลุ่มได้รับการนวด
(Mas) (p = ๐.๐๓๔) และกลุ่มได้รับการแช่ด้วยน�้ำเย็น (CWI)
(p = ๐.๐๐๒) ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการทดสอบการปีน
หน้าผาจ�ำลองสูง ๑๕ เมตร มีความยากของเส้นทางระดับ 5c
อย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะไม่สามารถปีนต่อไปได้นนั้ ท�ำให้อณ
ุ หภูมิ
ในช่ อ งหู ข องนั ก กี ฬ าเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยอุ ณ หภู มิ ใ นช่ อ งหู เ ป็ น
วิ ธี ก ารวั ด อุ ณ หภู มิ แ กนกลางร่ า งกายแบบหนึ่ ง วั ด โดยใช้
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูระบบดิจิตอล (tympanic temperature) ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลและในภาคสนาม
มีข้อดี คือ สะดวก ง่ายต่อการใช้ ปลอดภัย แม่นย�ำ รวดเร็ว
อ่านค่าง่าย จึงสามารถน�ำมาใช้เป็นตัวแปรที่บอกถึงอุณหภูมิ
แกนกลางร่างกายของนักกีฬาได้๙ จากการศึกษาของ Tucker
และคณะ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖๑๐ พบว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
แกนกลางร่างกายจะส่งผลให้สมรรถภาพของนักกีฬาลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) กับ
หลังการช่วยฟืน้ คืนสภาพด้วยวิธตี า่ งๆ (Post-Recovery) พบว่า
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การฟืน้ คืนสภาพด้วยการนวด และการแช่ในนำ�้ เย็น
มีอณ
ุ หภูมใิ นช่องหูลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p = ๐.๐๑๗
และ p = ๐.๐๐๒ ตามล�ำดับ ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าทั้งการนวดแขนท่อนล่างด้วยเทคนิคการลูบและการกดคลึง
นาน ๕ นาที และการแช่แขนท่อนล่างขณะที่มืออยู่เหนือน�้ำ ใน
นำ�้ เย็นอุณหภูมเิ ท่ากับ ๑๕ องศาเซลเซียส นาน ๕ นาที ทัง้ หมด
๓ ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาพัก ๒ นาทีนนั้ สามารถช่วย
ลดอุณหภูมิในช่องหูของนักกีฬาภายหลังการปืนหน้าผาจ�ำลอง
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ได้ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการนวด
สามารถลดอุณหภูมิแกนกลางร่างกายได้ โดยการนวดที่รยางค์
แขนท�ำให้การไหลเวียนเลือดทีผ่ วิ หนัง (skin blood flow) เพิม่
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยน�ำพาความร้อนออกจากร่างกายผ่านทาง
ผิวหนังได้รวดเร็วขึ้น จึงท�ำให้อุณหภูมิในช่องหูลดลง จากการ
ศึกษาของ Mori H. และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๔๑๑ ที่ศึกษาผล
ฉับพลันของการนวดบริเวณหลังส่วนล่างต่อการไหลเวียนเลือดที่
ผิวหนังและอุณหภูมิผิวหนัง พบว่าการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนัง
(skin blood flow) และอุณหภูมผิ วิ หนัง (skin temperature)
บริเวณหลังส่วนล่างเพิ่มมากขึ้น ผลดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มการ
ระบายความร้อนจากแกนกลางร่างกายสู่ภายนอก เช่นเดียว
กับกลไกการระบายความร้อนของร่างกาย โดยเมื่อร่างกายมี
อุณหภูมิสูงขึ้นระบบประสาทจะสั่งการให้หลอดเลือดบริเวณ
ผิวหนังขยายตัว (vasodilation) แล้วเกิดการระบายความร้อน
จากหลอดเลือดออกสู่ผิวหนัง จึงส่งผลให้อุณหภูมิแกนกลาง
ร่างกายภายหลังการนวดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อย่างไร
ก็ตามกลไกนี้ก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถ
อธิบายกลไกได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่ ก ารแช่ ใ นน�้ ำ เย็ น ที่ ส ามารถช่ ว ยลด
อุณหภูมิในช่องหูได้นั้น สามารถอธิบายได้ว่าน�้ำเย็นที่อุณหภูมิ
๑๕ องศาเซลเซียส ไปช่วยดึงความร้อนออกจากผิวหนังซึ่งจะ
ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องผิวหนังลดลง ซึง่ ความร้อนจากร่างกายทีถ่ กู พา
มากับกระแสเลือดก็จะถูกระบายไปกับน�้ำเย็นจากภายนอกจึง
ส่งผลให้อุณหภูมิในช่องหูลดลง สัมพันธ์กับการศึกษาของ
Heyman E และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๙๕ ที่พบว่าการแช่
ส่วนของต้นแขนและแขนทั้งสองข้างลงในน�้ำโดยวางมือพักไว้
บนขอบถัง ในน�้ำเย็นอุณหภูมิ ๑๕ องศา ระยะเวลา ๕ นาที
ทั้งหมด ๓ ครั้งโดยแต่ละครั้ง พัก ๒ นาที โดยพบว่าสามารถ
ลดแลคเตทในกระแสเลือด และอุณหภูมิของผิวหนังอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ งั สัมพันธ์กบั การศึกษาของ Vaile J
และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๘๑๒ ที่ศึกษาผลของการแช่ในน�้ำเย็น
ต่อสมรรถภาพการปั่นจักรยาน พบว่าการแช่ตัวในน�้ำเย็นที่
๑๕ องศาเซลเซียส นาน ๑๕ นาที สามารถลดอุณหภูมิกาย
ได้ ผลดังกล่าวสามารถอธิบายว่าร่างกายจะมีกลไกการควบคุม
อุณหภูมิ (thermoregulation) ซึง่ สมองส่วน hypothalamus
จะท�ำงานเพือ่ สร้างสมดุลระหว่างการสร้างและการระบายความ
ร้อนให้อุณหภูมิแกนกลาง (core temperature) ซึ่งหากวัด
อุณหภูมิที่บริเวณทวารหนัก (rectal temperature) จะอยู่ใน
ช่วง ๓๖.๗ - ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่ถา้ วัดทีช่ อ่ งหู (tympanic
temperature) จะอยู่ในช่วง ๓๕.๗ - ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
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ดังนัน้ การแช่ตวั ในน�ำ้ เย็นจะเป็นการกระตุน้ ตัวรับลดอุณหภูมทิ ี่
ผิวหนัง ซึ่งจะส่งกระแสประสาทไปยังสมองส่วน hypothalamus เพื่อสั่งการให้เกิดกลไกการลดอุณหภูมิแกนกลางลงมา
ให้อยู่ในระดับปรกติผ่านระบบการระบายความร้อนที่ผิวหนัง
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิในช่องหู
ระหว่างกลุ่มที่นั่งพัก (Con) กลุ่มที่ได้รับการนวด (Mas) และ
กลุ่มที่ได้รับการแช่ในน�้ำเย็น (CWI) พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกช่วงของการทดสอบ แสดงว่า
วิธีการฟื้นคืนสภาพทั้ง ๓ แบบไม่ได้ท�ำให้อุณหภูมิในช่องหู
ลดลงได้แตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบแรงบีบมือในข้างถนัดระหว่างก่อน
ปีนครั้งที่ ๑ (Pre-C1) กับหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) พบว่า
แรงบีบมือทั้งในข้างถนัดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในทุกๆ
กลุ่ม แสดงให้เห็นว่าการปีนหน้าผาจ�ำลองที่มีความยากระดับ
5c อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้แรงบีบมือลดลง เนื่องจากการปีน
ผาจ�ำลองจะต้องใช้งานกล้ามเนื้อกลุ่มก�ำมือ ซึ่งได้แก่ กลุ่มแขน
ท่อนล่างด้านหน้า (forearm flexor muscles) และกล้ามเนื้อ
ในฝ่ามือ (hand muscles) ซึ่งการใช้กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง
เพื่อพยุงร่างกายขณะปีนนั้นอาจท�ำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการล้า
จึงท�ำให้ก�ำลังของกล้ามเนื้อลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Watts และคณะ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖๑๓ พบว่าแรงบีบมือจะลดลง
ร้อยละ ๒๒ ภายหลังการปีนหน้าผาและจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒๐ นาทีภายหลังการปีน และพบว่าความทนทานของ
การบีบมือจะลดลงร้อยละ ๕๗ ภายหลังการปีนหน้าผา ทั้งนี้
มีการศึกษาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อ flexor digitorum superficialis และกล้ามเนื้อ brachiaoradialis พบว่า
มีการระดมมอเตอร์ยูนิตเพิ่มขึ้นในกล้ามเนื้อในระหว่างการ
ปีนผาและการเพิ่มขึ้นของการระดมมอเตอร์ยูนิตนี้น�ำไปสู่การ
ล้าของกล้ามเนื้อได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Bishop และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ทีพ่ บว่าการใช้พลังงานแบบ
anaerobic system อย่างต่อเนื่องจะท�ำให้การไหลเวียนของ
น�้ำเหลือง ระดับออกซิเจน ระดับของไกลโคเจนลดลง และมี
ระดับของกรดแลคติกในเลือดสูงขึ้น ภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้
ก�ำลังกล้ามเนื้อลดลง๑๔
เมื่อเปรียบเทียบหลังปีนครั้งที่ ๑ (Post-C1) กับหลัง
การช่วยฟื้นคืนสภาพด้วยวิธีต่างๆ (Post-Recovery) พบว่า
มีเพียงกลุ่มที่ได้รับการนั่งพักเท่านั้นที่มีแรงบีบมือทั้งในข้าง
ถนัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่การฟื้นฟูด้วย
การนวดและการแช่น�้ำเย็นนั้นไม่ช่วยให้แรงบีบมือทั้งในแขน
ข้างถนัดเพิ่มขึ้น ซึ่งกลไกการลดอาการล้าของกล้ามเนื้อโดย
ธรรมชาตินั้นจะต้องเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณ

กล้ามเนื้อ เพื่อน�ำพาสารอาหารและออกซิเจนที่เป็นสารตั้งต้น
ในการสร้างพลังงานอย่าง ATP มาให้แก่เซลล์กล้ามเนื้อ และ
ยังต้องน�ำพาสารที่เป็นของเสีย เช่น กรดแลคติกออกไปจาก
บริเวณกล้ามเนื้อให้เร็วที่สุด ซึ่งเมื่อทุกอย่างเพียงพอก็จะท�ำให้
ก�ำลังของกล้ามเนื้อกลับมาเพิ่มขึ้น๑๔ แต่จากผลการศึกษาที่
พบนัน้ แสดงให้เห็นว่าการนวดแขนท่อนล่างด้วยเทคนิคการลูบ
และการกดคลึง นาน ๕ นาที และการแช่แขนท่อนล่างขณะทีม่ อื
อยู่เหนือน�้ำ ในน�้ำเย็นอุณหภูมิเท่ากับ ๑๕ องศาเซลเซียส นาน
๕ นาที ทัง้ หมด ๓ ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีระยะเวลาพัก ๒ นาทีนนั้
อาจจะสามารถช่วยเพิม่ การไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหนังได้
แต่ไม่สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้เพียงพอที่จะช่วย
ลดอาการล้าของกล้ามเนื้อและฟื้นฟูก�ำลังกล้ามเนื้อกลับมาได้
โดยงานวิจัยของ McKechnie และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๗๑๕
ที่ศึกษาผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของข้อเท้าและก�ำลัง
ของกล้ามเนื้อเหยียดปลายเท้า พบว่าการนวดไม่ช่วยเพิ่มก�ำลัง
กล้ามเนื้อเหยียดปลายเท้า โดยได้อธิบายว่าเนื่องจากการนวด
ที่บริเวณกล้ามเนื้อจะท�ำให้เกิดการคลายตัวและยืดยาวออกที่
มากเกินจนอาจสูญเสียระยะของการหดตัวที่เหมาะสมกับการ
ออกแรงสูงสุด อย่างไรก็ตามยังมีบางการศึกษาที่พบว่าผลการ
นวดส่งผลทีด่ ตี อ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางกาย เช่น Brooks และ
คณะในปี ค.ศ. ๒๐๐๕๗ ได้ศกึ ษาผลฉับพลันของการนวดต่อแรง
บีบมือภายหลังการออกก�ำลังกายจนล้าในบุคคลสุขภาพดี พบว่า
กลุ่มที่ได้รับนวดด้วยเทคนิคการลูบ (Effleurage) และการ
กดคลึง (Circular friction) ช่วยเพิ่มแรงบีบมือภายหลังการ
ออกก�ำลังกายจนล้ามากกว่ากลุม่ ทีน่ งั่ พัก นอกจากนี้ Hongsuwan
และคณะ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕๑๖ ที่ศึกษาผลของการนวดไทยต่อ
สมรรถภาพทางกายในนักฟุตบอล พบว่าการนวดมีผลท�ำให้
เพิ่มออกซิเจน และสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อจากการเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือด ซึ่งการเพิ่มออกซิเจนและสารอาหารไป
เลี้ยงนี้ จะท�ำให้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของ
กล้ามเนื้อได้ ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นอาจเกิดจากปัจจัย
อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การตอบสนองต่อการนวดของแต่ละ
บุคคล การก�ำหนดรูปแบบและวิธีการนวดที่ใช้ เช่น เทคนิค
ระยะเวลา และแรงกด เป็นต้น
ส่วนผลของการแช่ในน�้ำเย็นนั้นสัมพันธ์กับการศึกษา
ของ Leeder J และคณะในปี ค.ศ. ๒๐๑๒๔ พบว่าการแช่ใน
นำ�้ เย็นไม่สง่ ผลต่อการฟืน้ ฟูก�ำลังกล้ามเนือ้ หลังการออกก�ำลังกาย
เนื่องจากความเย็นมีผลเพียงแค่ช่วยยับยั้งการหลั่งของสาร
อักเสบในช่วงแรก ช่วยลดปริมาณแลคเตทในกระแสเลือด
ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวของหลอดเลือด (vasoconstriction)
แต่ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการท�ำให้กล้ามเนื้อคลายตัว
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คะแนนในการปี น เป็ น วิ ธี ก ารวั ด ผลที่ ใช้ ตั ด สิ น
การแข่งขันปีนหน้าผาจ�ำลอง โดยคะแนนการปีนจะสื่อถึง
สมรรถภาพในการปีนผา ซึ่งประกอบขึ้นจากทั้งปัจจัยภายใน
เช่ น ก�ำลั ง กล้ า มเนื้ อ อุ ณ หภู มิ ก าย แรงจู ง ใจ และปั จ จั ย
ภายนอก เช่น อุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อม เสียง ลม เป็นต้น จาก
ผลการศึกษาพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยการนั่งพักและ
การนวดมีคะแนนการปีนทดสอบครั้งที่ ๑ (C1) ลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับคะแนนการปีนครั้งที่ ๒ (C2)
ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่ได้รับการแช่ในน�้ำเย็น
ผลทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าการแช่ในนำ�้ เย็นช่วยรักษาระดับของ
ความสามารถในการปีนได้ดี โดยความเย็นอาจเข้าไปมีสว่ นช่วย
ลดอาการเจ็บของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ช่วยขจัดของเสีย และลดการล้าของกล้ามเนื้อ ท�ำให้สามารถ
ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการปีนผาของนักกีฬาได้ ส่วนการนวด
ไม่สามารถช่วยรักษาระดับของการปีนไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการนวดท�ำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวและยืดยาวออก
ที่ ม ากเกิ น จนอาจสู ญ เสี ย ระยะของการหดตั ว ที่ เ หมาะสม
การออกแรงสูงสุด๔, ๑๗ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกทีย่ งั เป็นข้อจ�ำกัดของการศึกษาในครัง้ นี้ เช่น อุณหภูมิ
และเสียงในสภาพแวดล้อมของการทดสอบในแต่ละครั้งที่อาจ
มีความแตกต่างกัน แต่ผู้วิจัยก็ได้พยายามลดปัจจัยรบกวนให้
มากที่สุด เช่น การจัดให้มีการวัดในช่วงเวลาเดียวกันในทุกๆ
กลุ่ม เป็นต้น
การศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถสรุปได้วา่ การฟืน้ คืนสภาพ
ด้วยการนวด และการแช่ในน�้ำเย็น ช่วยให้อุณหภูมิในช่องหู
ลดลง แต่ไม่ช่วยให้แรงบีบมือในแขนข้างถนัดเพิ่มขึ้น ในขณะที่
การฟืน้ คืนสภาพด้วยการแช่ในนำ�้ เย็นช่วยรักษาระดับของความ
สามารถในการปีนได้ดกี ว่าการนวดและการนัง่ พัก แต่เนือ่ งจาก
เป็นการศึกษาที่ท�ำในสถานที่จริงจึงมีการรบกวนข้อมูลจาก
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิของอากาศ เสียง และควัน
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ลดปัจจัยรบกวนเหล่านี้ได้มากที่สุดโดย
เก็บข้อมูล เลือกทดสอบในช่วงเวลาที่ตรงกัน ให้แรงกระตุ้น
นักกีฬาเหมือนกัน ควบคุมการแต่งกายขณะทดสอบให้เหมือนกัน
การศึกษาในอนาคต ควรเพิม่ ตัวแปรในการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสมรรถภาพในการปีนผา เช่น blood lactate, ความยืดหยุน่ ,
ความทนทานหรือท�ำการศึกษาในกีฬาปีนผาประเภทอื่น เช่น
ประเภทความเร็ว
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การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การท�ำวิ จั ย
ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ส�ำหรั บ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขอขอบพระคุณ
ภาควิ ช ากายภาพบ�ำบั ด คณะสหเวชศาสตร์ ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล
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Abstract

Comparative study of effect between cold water immersion and massage on recovery from repeated rock
climbing in climbers
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Pavarit Roongruengsiriwat*, Khwanthicha Lertjankhajor*, Napat Suphanphong*, Noranit Nimprasansup*
* Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat university
** Department of Sport Sciences and Sport Development, Faculty of Allied health Sciences, Thammasat university

Introduction:

The recovery strategies were applied to recover climbing performance during break. Massage
and cold water immersion were popular modalities that might be effective to recover core
temperature, grip strength and climbing performance. However, there were a few studies on
the effect of these two recovery strategies on climbing performance in climbers. Objective
was to study effect between cold water immersion and massage on recovery from repeated
rock climbing in climbers.
Method:
Seventeen volunteer climbers participated in three climbing tests. Each recovery strategy
was applied in randomized order: massage, cold water immersion and rest on chair. Mean
difference from baseline of tympanic temperature and grip strength were compared at
pre-climbing test 1, post-climbing test 1, post-recovery and post-climbing test 2. Climbing
scores were compared between both 2 climbing tests.
Result:
Tympanic temperature had significant decrease in massage and cold water immersion groups.
While it found no difference of grip strength after receiving any recovery protocols. There were
significant decreases of climbing scores in rest on chair and massage groups.
Discussion and Massage and cold water immersion could reduce tympanic temperature but could not
Conclusion:
improve grip strength. While, cold water immersion could maintain climbing score better than
massage and rest on chair.
Key words: Recovery strategy, Grip strength, Massage, Cold water immersion, Rock climbing

