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1. What muscle group originates on cervical and thoracic vertebrae and inserts on the 
medial border of the scapula? กล้ามเนื้อกลุ่มใดอยู่ตรงคอกับช่วงตัวและอยู่ตรงขอบของ
กระดูกสะบัก  

C. Rhomboids  
2. What layer of skin is avascular? ชั้นของผิวที่ไม่มีเส้นเลือด  

A. Epidermis ผิวหนังชั้นนอก  
3. Which of the following actions should a practitioner take to avoid developing hand and 

wrist injuries? ข้อใดที่ควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงมือและข้อมือบาดเจ็บ  
B. Keep the wrist straight รักษาข้อมือให้ตรง 

4. A client’s medical history shows that the client is taking a class of analgesic 
medication called Non Steroidal Anti-inflammatory Drug. The practitioner adjusts the 
treatment to use light strokes because of the possibility of the client  ลูกค้ามีประวัติใช้
ยาแก้ปวดแบบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หมอนวดใช้แรงนวดแบบเบาๆ เพราะ  

D. being likely to bruise easily ทำให้ช้ำง่าย 
5. A client has had difficulty reaching overhead, especially when carrying an object, and 

complains about pain in the left shoulder. When assessing the client, the best first 
step in a range of motion assessment is ลูกค้ายกมือขึ้นเหนือหัวลำบาก เวลายกของจะปวด
ที่ไหล่ซ้าย เวลาประเมินลูกค้าต้องขยับแบบไหน

A. active ให้ลูกค้าขยับไปมาเอง
6. A client has a physician’s note approving massage for his condition. The practitioner 

determines that massage is contraindicated for the client’s condition. The next best 
course of action the practitioner to take is to หมออนุญาตให้ลูกค้ามานวดได้ แต่หมอนวด
พบว่าอาการของลูกค้าเป็นข้อต้องห้ามในการนวด จะทำอย่างไร

B. explain the concern to the client and not provide the massage อธิบาย
ให้ลูกค้าให้เข้าใจ และไม่นวดลูกค้า

7. A client has failed to pay for three massage appointments. The practitioner attempts 
to collect payment even offering to reduce the amount owed. The client does not 
respond. To resolve the situation, the practitioner requests to meet with the client and 
a third party. Which of the following describes this type of meeting? ลูกค้ามีปัญหาเรื่อง
จ่ายตัง 3 ครั้ง หมอนวดพยายามเก็บตังถึงขั้นเสนอส่วนลดให้ ลูกค้าก็ไม่ตอบ เพื่อก้ไขปัญหานี้ 
หมอนวดขอนัดเจอลูกค้ากับพยานคนอื่น ข้อใดอธิบายการนัดพบแบบนี้ 

A. Mediation ไกล่เกลี่ย 
8. Which of the following can the practitioner palpate in soft tissue? ข้อใดที่หมอนวด

สามารถนวดเนื้อเยื่ออ่อนได้ 
C. Tone and fluid content เกี่ยวกับความเข้มของกล้ามเนื้อ (โทนสี) กับของเหลว 

9. When a motor neuron innervates a muscle cell, it forms a เมื่อส่งสัญญาณประสาทไปถึง
เซลล์กล้ามเนื่อ จะสร้างรูปแบบ 

D. motor unit หน่วยส่งสัญญาณ  
10. A client indicates that he recently strained his calf muscle while playing basketball. 

The practitioner notices that the affected area is inflamed. The best course of action 
for the practitioner to take is to ลูกค้ากล้ามเนื้อน่องเคล็ดจากการเล่นบาสเกตบอล หมอนวด
พบว่ามีอาการอักเสบ ควรจะทำอย่างไร 

C. avoid the area หลีกเลี่ยงบริเวณนั้น  
11. A client has an open lesion. Practitioner should ลูกค้ามีแผลเปิด หมอนวดควรจะ 

D. follow universal precautions ทำตามข้อควรระวังสากล  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12. Which of the following types of insurance protects a practitioner from income loss 
due to injury or illness? ประกันข้อใดคุ้มครองหมอนวดจากการขาดรายได้จากการบาดเจ็บ 
หรือเจ็บป่วย 

C. Personal disability ทุพพลภาพส่วนตัว 
13. A client present with pain radiating from the gluteal to the back of the calf. The 

practitioner says, “Oh you have sciatica. I can fix that.” Which of the following best 
describes this statement? ลูกค้าปวดเป็นวงก้างจากก้นไปถึงน่องด้วนหลัง หมอนวดบอกมี
ปัญหาที่ไซยาติกา ฉันสามารถแก้ได้ ข้อใดอธิบายเหตุการณ์นี้  

C. Boundary crossing ทำเกินขอบเขต  
14. A client expresses concerns about chronic pain. The practitioner pays attention to the 

information and paraphrases what has been said. This type of listening of ลูกค้ามี
อาการปวดเรื้อรัง หมดนวดตั้งใจฟังข้อมูลลูกค้า รูปแบบของการฟังนี้เรียกว่า  

C. active ตื่นตัว 
15. The overall effect of relaxation massage on the nervous system is to ผลของการนวด

แบบผ่อนคลายต่อระบบประสาทคือ
B. activate parasympathetic response กระตุ้นระบบประสาทตอบสนองการผ่อน
คลาย

16. Which of the following is result of using a superficial-to-deep-to-superficial approach 
to treatment? ข้อใดเป็นผลของการใช้จากผิว-ดีฟ-ผิว

D. Decreased post treatment soreness ลดการปวดหลังจากการนวด
17. When working on an adhesion, the main purpose of cross fiber friction is to  เมื่อนวด

ตรงที่ตึง จุดประสงค์หลักของการบี้ข้ามกล้ามเนื้อคือ
C. help facilitate the breakdown of collagen ช่วยสลายคอลลาเจน

18. Bartering creates what type of relationship? การแลกเปลี่ยนช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบ  
A. Dual 2 ฝ่าย 

19. Massage affects the respiratory system by การนวดมีผลต่อระบบทางเดินหายใจโดย
B. encouraging more effective breathing ส่งเสริมการหายใจอย่างเป็นผล

20. Trigger points in the psoas major would cause which of the following symptoms? การ
กดจุดตรงหน้าขาช่วยรักษาอะไรต่อไปนี้

A. Pain in the low back that travels down the posterior leg การปวดที่เอวลง
ไปถึงขาด้านหลัง

21. Three days after running a 10 km race, a client is experiencing anterior leg pain and 
has a noticeable foot drop. This client may? หลังจากแข่งวิ่งเป็นระยะทาง 10 กม ลูกค้าปวด
ขาด้านหน้าและเท้างุ้มลง ลูกค้าน่าจะ  

A. shin splints หน้าแข้งอักเสบ  
22. If a client asks a practitioner if a mole looks cancerous, the practitioner should ถ้า

ลูกค้าถามหมอนวดว่าไฝดูเหือนมะเร็งรึเปล่า หมอนวดควรจะ
A. refer the client to dermatologist and offer no opinion แนะนำให้ลูกค้าไป
หาหมอผิวหนัง และไม่ออกความเห็นใดๆ

23. Which of the following conditions would benefit from a cryokinetic treatment? อาการ
ข้อใดได้ประโยชน์จากการรักษาแบบใช้ความเย็นร่วมกับการขยับ  

A. Sprained ligament เอ็นข้อต่อแพลง 



MBlex 4, �  of �3 9

24. When a practitioner wants to accomplish joint decompression with a client, which of  
the following approaches would be? หมอนวดต้องการจะกดข้อต่อให้ลูกค้าให้สำเร็จ ข้อใด
คือวิธีการแบบนี้ 

A. Manual traction แรงฉุดแบบลงมือทำ  
25. A male client refers his wife to his practitioner. After she has received several 

session, the husband asks the practitioner how his wife’s sessions are going. What is 
the practitioner’s best response? ลูกค้าผู้ชายแนะนำภรรยาให้มานวดกับหมอนวดผู้ชาย 
หลังจากมานวดหลายครั้ง สามีถามหมอนวดเกี่ยวกับการนวดให้ภรรยา หมอนวดควรตอบ
อย่างไร

A. “Once your wife signs an informed consent form I can share that 
information with you” เมื่อไหร่ที่ภรรยาเซ็นใบยินยอมถึงจะสามารถบอกรายละเอียด
ได้

26. What are decubitus ulcers? อะไรคือเดคิบิทัส อัลเซอร์ 
C. Bed Sores โรคแผลกดทับจากการนอนนานๆ  

27. Which method is the most complete process of removing pathogen? วิธีใดเป็นขั้นตอน
การฆ่าเชื้อโรคได้ีที่สุด  

A. Sterilization 
28. In relationship to the metacarpals, where are the carpals located? ในความสัมพันธ์ของ

ฝ่ามือ ข้อมืออยู่ตรงไหน  
A. Proximal ใกล้เข้ามา  

29. Which of the following applications is contraindicated for Raynaud Syndrome? ข้อไหน
ถือเป็นข้อต้องห้ามของโรคปวดนิ้วมือเพราะเลือดไปเลี้ยงผิดปกติ 

C. Cryotherapy บำบัดเย็น 
30. Which term describes the therapeutic application of ice? ข้อใดหมายถึงการบำบัดโดย

ใช้น้ำเย็น 
B. cryotherapy  

31.What muscles would you expect to find overactive in a client with emphysema? กล้าม
เนื้อใดที่พบการทำงานหนักเกินไปในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง

B. Sternocleidomastoid (SCM), pectoralis minor, intercostal กล้ามเนื้อ
ระหว่างซี่โครง, scalenes

32. What class of medication manage heart health and blood pressure? ประเภทของการ
รักษาใดจัดการกับหัวใจและความดันเลือด  

B. Beta blockers ยาปิดกั้น ยายับยั้ง  
33. Which of the following is an immediate effect of ice application? ข้อใดเห็นผลทำทีเมื่อ

ใช้น้ำแข็ง 
B. decrease sensation ลดความรู้สึก  

34. A client indicates that he recently strained his calf muscle while playing basketball. 
The practitioner notices that the affected area is inflamed. The best course of action 
for the practitioner to take is to ลูกค้ากล้ามเนื้อน่องเคล็ดจากการเล่นบาสเกตบอล หมอนวด
พบว่ามีอาการอักเสบ ควรจะทำอย่างไร 

C. avoid the area หลีกเลี่ยงบริเวณนั้น  
35. Bones that form inside a muscle tendon are called กระดูกที่เกิดขึ้นในเอ็นกล้ามเนื้อเรียก

ว่า  
C. sesamoid  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36. A client, who is under a physician’s care for depression, shares with her practitioner 
that massage has been so effective she plans to stop taking her anti-depression, 
What is the practitioner’s best response? ลูกค้าอยู่ระหว่างการรักษาโรคเครียด บอกหมอ
นวดว่าการนวดทำให้ดีขึ้นและจะหยุดใช้ยาลดความเครียด เราควรทำอย่างไร

B. Inform the client that she shouldn’t change her medication without 
consulting her physician บอกลูกค้าว่าไม่ควรเปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาหมอ
ก่อน

37. What type of care is defined as attempting to relieve or reduce the intensity of 
uncomfortable symptoms without trying to produce a cure? การดูแลแบบไหนเป็นการ
บรรเทาหรือลดความรุนแรงของโรคโดยไม่ต้องใช้การรักษา  

C. Pallative ทุเลา 
38. A client brings her practitioner small gifts. The client states that the practitioner 

reminds the client of her decreased mother who enjoyed receiving gifts. This is 
example of ลูกค้าให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ กับหมอนวด ลูกค้าอ้างว่าหมอนวดเตือนเรื่องแม่ของ
เขามีความสุขเมื่อรับของขวัญ ตัวอย่างนี้คือ  

D. Transference ความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อผู้รักษา  
39. While getting a massage, a client develops an erection. If the client not acting 

inappropriately and does not seem uncomfortable, which of the following is the best 
action for the practitioner? ขณะนวด ลูกค้าขยับไปมา ถ้าลูกค้าไม่ได้ทำตัวไม่เหมาะสม และไม่
ได้รู้สึกไม่สบายตัว หมอนวดควรทำอย่างไร 

D. Ignore the situation ไม่ต้องสนใจ 
40. Which of the following describes a condyle? ข้อใดอธิบายคำว่าคอนไดล์ (ปุ่มกระดูก)

D. Rounded projection often found in joints ปุ่มกลมๆที่พบในข้อต่อ
41. A client leaves a message on the practitioner’s voicemail saying she was dissatisfied 

with her massage. Which of the following is the best first course of action for the 
practitioner to take? ลูกค้าฝากข้อความในวอยส์เมล์ของหมอนวดว่าไม่พอใจการนวด หมอ
นวดควรทำอย่างไร

D. Return the phone call and listen to her complaint โทรกลับและฟังว่าลูกค้า
ไม่พอใจอะไร

42. Which of the following strokes is contraindicated for a client with severe 
osteoporosis? เทคนิคการนวดไหนเป็นข้อต้องห้ามของโรคกระดูกพรุนแบบรุนแรง 

C. Compression การกด  
43. Before assessing passive range of motion, the practitioner should ก่อนการประเมินจาก

การขยับร่างกายให้ลูกค้า หมอนวดควรจะ
B. assess active range of motion ประเมินแบบให้ลูกค้าขยับร่ายกายไปมา

44. Hyperlordosis may be improved by lengthening which of the following muscle 
groups? กระดูกคอโค้งเกินไป ช่วยได้โดยการยืดกล้ามเนื้อไหน  

C. Erector spinae กล้ามเนื้อบนหัวไหล่ที่เชื่อมกับคอ  
45. Which of the following is used to develop an initial plan of care? ข้อใดที่ใช้ในการช่วย

วางแผนการรักษา  
A. Needs assessment ต้องการการประเมิน  

46. Which of the muscles identified in the image is part of the rotator cuff group? ข้อใดใน
รูปเป็นส่วนของข้อต่อหัวไหล่

D. Z
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47. Which of the following methods of improving range of motion is within a practitioner’s 
scope of practice? วิธีการใดของการขยับร่างกายที่อยู่ในขอบเขตของการนวด

D. Proprioceptor neuromuscular facilitation การช่วยเส้นปะสาทกล้ามเนื้อให้รับ
รู้ความรู้สึกดีขึ้น

48. When the highlighted muscle in the image is lengthened, what action occurs at the 
coxal joint? เมื่อกล้ามเนื้อในรูปยืด ท่าทางใดเกิดขึ้นที่ข้อต่อโคซอล

D. Adduction หุบเข้า

49. Which of the following characteristics best describes acute pain? ข้อใดอธิบายคำว่า
ปวดเฉียบพลัน  

A. Onset is sudden เกิดขึ้นทันที 
50. 
51. Which of the following has both endocrine and exocrine function? ข้อใดมีทั้งระบบต่อม

ไร้ท่อ และต่อมมีท่อ  
B. Pancreas ตับอ่อน 

52. Massage therapy is most effective for which of the following types of headaches? 
การนวดมีผลต่อการปวดหัวแบบใด  

A. Tension ตึง 
53. Excessive increase of the normal curvature of the thoracic vertebral column is called 

ความโค้งมากเกินไปของช่วงกระดูกสันหลังที่กลางหลังเรียกว่า  
B. hyperkyphosis 

54. A practitioner rents treatment space. He sees the owner, who is also a practitioner, 
routinely drink alcohol before clients. He files a complain with the state regulatory 
board about his drink. The primary reason for filing the complaint is to หมอนวดเช่าห้อง
นวด เขาเข้าไปพบเจ้าของที่ซึ่งเป็นหมอนวดเหมือนกัน พบว่าเจ้าของที่เมาก่อนนวดลูกค้า เขา
รายงานเรื่องการเมานี้ เหตุผลที่รายงานคือ 

B. protect client’s safety ปกป้องความปอดภัยของลูกค้า  
55. A client reports that he is recovering from an upper respiratory infection and has a 

mild, lingering cough so his physician referred him for bodywork. A practitioner would 
apply cupping percussion to the client’s back to ลูกค้าเพิ่งหายจากการติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ ยังเหลืออาการไอ หมอแนะนำให้มานวด  หมอนวดจะใช้การตบคัปปิ้งเพื่อให้  

D. mechanically loosen mucus เพื่อขับน้ำมูก 
56. What percentage of barter income is taxable? เปอร์เซนต์การทำบาเตอร์ที่นำมาหักภาษีได้

คือ  
 D. 100 percent 

57. Which of the following endocrine gland is associated with graves disease? ต่อมไร้ท่อ
ใดที่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  

A. Thyroid ต่อมไทรอยด์  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58. Massage is beneficial to the digestive system by promoting which activity? ประโยชน์
ของการนวดต่อระบบทางเดินอาหารคือช่วย  

C. Peristalsis การบีบตัวของทางเดินอาหาร 
59. An instructor requires a student to come to her home to give the instructor a 

bodywork session, which is not a class requirement. This is an example of ครูต้องการ
ให้นักเรียนไปเรียนนวดที่บ้าน ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร แบบนี้เป็นตัวอย่างของ  

C. power differential exploitation การใช้อำนาจหาประโยชน์ไม่ถูกต้อง 
60. A pregnant client in the final trimester is most likely to present with which of the 

following conditions? ลูกค้าท้องช่วง 3 เดือนหลังมักจะมีอาการ 
B. Hyperlordosis กระดูกเอวแอ่น  

61. When assessing a client, the practitioner notices that the client has an exaggerated 
curvature to the spine. In which section of the treatment from should the practitioner 
record this information? เมื่อประเมินลูกค้า หมอนวดพบว่าลูกค้ามีความโค้งของกระดูกสัน
หลังมากเกิน ควรบันทึกข้อมูลไว้ตรงส่วนใด  

C. Objective  
62. The most effective hydrotherapy technique for a person currently suffering from a 

migraine headache is การบำบัดโดยใช้อุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ปวดหัวจากไมเกรนคือ
A. cold application to the head and neck ใช้ความเย็นประคบที่หัวและคอ

63. Which of the following bodywork therapies originated in Japan? ข้อใดเป็นการนวดที่มา
จากญี่ปุ่น  

B. Shiatsu 
64. Development of a massage treatment plan through clinical reasoning is decided by 

the การพัฒนาแผนการรักษาของการนวดถูกกำหนดโดยใคร 
B. practitioner หมอนวด 

65. During what assessment procedure does a practitioner observe the client’s body in 
the frontal and transverse planes? ระหว่างการประเมินลูกค้า หมอนวดสังเกตุอะไรในแนว
หน้า หลัง กับแนวขวางของร่างกาย  

B. Postural ท่าทาง 
66. Which of the following is a synovial joint? ข้อใดคือข้อต่อซินโนเวียล  

C. Diarthrotic ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก  
67. Lymphedema is a possible concern for clients receiving treatment for? ภาวะบวมน้ำ

เหลืองเป็นข้อควรระวังของลูกค้าในการนวดที่อาจจะเป็น  
A. breast cancer มะเร็งเต้านม 

(cut off lymph nodes under axillary, so cannot go back)
68. In general, what percentage of net income would a self-employed practitioner expect 

to pay in federal taxes? ทั่วไป กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิที่ผู้รับจ้างอิสระต้องเสียภาษีให้
รัฐบาลกลาง 

B. 25  
69. A client indicates that she has pain, swelling and a sensation of heat in her upper 

trapezius. Which of the following is the client describing? ลูกค้าปวด บวม และรู้สึกร้อนที่
ช่วงไหล่ ข้อใดคืออาการนี้  

A. Strain เคล็ด  
70. A practitioner provides massage for a hockey team. A team member asks the 

practitioner about the condition of his injured teammate. Which of the following is the 
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best course of action for the practitioner to take? หมอนวดนวดให้นักกีฬาทีมฮ็อกกี้ สมาชิก
คนหนึ่งถามถึงอาการของเพื่อนอีกคน หมอนวดควรทำอย่างไร

B. Direct conversation with the team member away from the injured  
player’s condition คุยกับสมาชิกคนนั้นโดยไม่พูดถึงอาการเพื่อนคนที่ถูกถามถึง

71. A client’s perception of her condition is classified as a ความเข้าใจของลูกค้าสำหรับ
อาการ เรียกว่า  

C. symptom อาการ 
72. What two phases are included in a gait analysis? 2 วลี อะไรที่อยู่ในการประเมินท่าการ

เดิน  
A. Stance and Swing ท่ายืน กับท่าก้าว 

73. Practitioners who spend the entire session listening to clients are likely to be หมอนวด
ที่ใช้เวลาตลอดการนวดรับฟังลูกค้า เป็นแบบ 

D. encouraging the power differential ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
74. The gluteus maximus perform which action at the hip joint? กล้ามเนื้อก้นเคลื่อนไหวแบบ

ใด  
C. Extension ยืด  

75. A client has just finished running a race. He feels tightness in his left gastrocnemius 
but has no pain. Which of the following is the best first course of action for the 
practitioner to take? ลูกค้าเพิ่งเสร็จจากการวิ่งแข่ง รู้สึกที่น่องซ้าย แต่ไม่เจ็บ ข้อใดควรทำ
ลำดับแรก  

A. Active stretching ดัดลูกค้า  
76. Which of the following techniques was developed by Dr. James Cyriax in the 1940’s 

and is a form of deep tissue massage? เทคนิคการนวดใดถูกพัฒนาโดย ดร. เจมส์ไครีแอ็ค 
ในปี 1940 และเป็นรูปแบบของดีฟทิชชู่  

C. Cross fiber friction บี้ข้ามเนื้อเยื่อ  
77. According to the principles of Shiatsu, a pathway that carries energy throughout the 

body is a ตามหลักการนวดเชียสสุ เส้นตามลำตัวใดส่งพลังไปตามร่างกาย 
B. meridian เส้นแนวกลาง 

78. Massage has been shown to decrease the activity of การนวดเป็นการลดกิจกรรมใด  
C. the sympathetic nervous system  

79. A client reports having advanced multiple sclerosis. Of the following, the best 
treatment choice is ลูกค้ามีอาการของโรคปลอกประสาทอักเสบ ข้อใดควรนวดสำหรับลูกค้า  

B. relaxation massage  
80. A client prefers not to be draped during the massage. There are no draping laws in 

the practitioner’s jurisdiction. The practitioner is uncomfortable working on a client 
who is not draped. The best course of action for the practitioner to take is to ลูกค้าไม่
อยากคลุมผ้าะหว่างนวด ไม่มีกฎหมายเรื่องการคลุมผ้า หมอนวดรู้สึกอึดอัดไม่อยากนวดลูกค้าที่
ไม่คลุมผ้า ควรทำอย่างไร

B. say “I do not perform massage without drape” บอกลูกค้าว่าไม่นวดถ้าไม่
คลุมผ้า

81. The scapular motion produced by the pectoralis minor and lower trapezius is การ
เคลื่อนไหวกระดูกหัวไหล่โดยกล้ามเนื้อหน้าอกและช่วงกลางหลัง  

A. depression การกด  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82. A client complains of pain in the low back and hip, which travels down the leg to the 
knee. The best course of action for stretching the muscle causing the pain is to put 
the hip joint into ลูกค้าปวดที่เอวและฮิป ลามลงไปที่ขาจนถึงเข่า ควรดัดลูกค้าแบบใด

�
D. flexion and adduction to stretch muscle W งอและหดกล้ามเนื้อตามข้อ W

83. A benefit of massage is that massage ประโยชน์ของการนวดคือ  
B. increase dopamine เพิ่มฮอร์โมนโดพามีน ทำให้กระฉับกระเฉง 

84. Infectious diseases are caused by การติดเชื้อเกิดจาก  
C. biological agents เชื้อโรค  

85. The therapeutic relationship between a practitioner and a client begins when the 
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอนวดกับลูกค้าเริ้มต้นเมื่อ  

B. initial communication occurs การสนทนา  
86. When a client enters the treatment room, a practitioner notices that the client’s left 

shoulder appears higher than the right shoulder, and the left elbow is further away 
from the body than the right elbow. The practitioner is performing a เมื่อลูกค้าเข้ามาใน
ห้อง หมอนวดพบว่าไหล่ซ้ายของลูกค้าสูงกว่าไหล่ขวา และศอกซ้ายห่างจากตัวมากกว่าศอกขวา 
หมอนวดควรจะ 

B. postural assessment ประเมินท่าทาง  
87. What is the nervous system disorder caused by inflammation of a nerve in the 

corresponding image? ข้อใดคือระบบประสาทล้มเหลวที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาท
ในรูป

�  
C. Bell's palsy โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก  

88. What organization issues a massage therapy license? หน่วยงานใดออกใบไลเซ่นนวด  
B. State regulatory agency สเตท  

89. A practitioner notices that after every session with a particular client, she feels 
unusually tired and sometimes has a headache. Which of the following ethical 
principles should the practitioner review for her self care? หมอนวดพบว่าหลังจากการ
นวดปกติ รู้สึกเหนื่อยบางทีปวดหัว ข้อใดด้านจรรยาบรรณที่หมอนวดควรทบทวนเพื่อดูแลตนเอง
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C. countertransference and energetic boundaries ความรู้สึกของหมอนวดที่มี
ต่อลูกค้า และขอบเขตของเอเนอจี

90. A benefit of using thermal hydrotherapy for longer than ten minutes is ประโยชน์ของ
การใช้วารีบำบัดความร้อนเป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไปคือ

A. increased circulation เพิ่มระบบไหลเวียนเลือด
91. According to HIPPA regulations, a practitioner is required to ตามหลักของฮิปป้า หมอ

นวดต้อง
C. keep client records in a locked file เก็บข้อมูลลูกค้าและปิดล็อคที่เก็บ

92. A client presents with acute psoriasis all over the body and is experiencing itching 
and burning. The client was scheduled for a deep tissue. What treatment approach 
could the client safely receive? ลูกค้าเป็นโรคสะเก็ดเงินมีอาการคันและผิวไหม้ ลูกค้านัดมา
นวดดีปทิชชู่ การนวดใดที่ปลอดภัยกับลูกค้า  

B. Reiki 
93. Many of the 18th century European instructors in the field of massage education were 

ครูสอนด้นการนวดของยุโรปช่วงค.ศ. 1800 ส่วนมากเป็น  
A. physicians หมอ  

94. John Upledger is associated with what massage modality? จอน อัพเลจเจอร์ เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์การนวดใด  

B. Cranial Sacral Therapy การบำบัดควบคุมกระดูก  
95. The greek root for the word “massage” is รากศัพท์กรีก ของคำว่ามาสสาส คือ  

D. Masso 
96. What gland is located at the base of the brain and secretes hormones that stimulate 

other glands and organs to act? ต่อมที่อยู่ตรงฐานสมอง และเป็นฮอร์โมนลึกลับที่กระตุ้นต่อม
และอวัยวะอื่นคือ  

C. Pituitary (ตาที่ 3)  
97. Prior to working with a new client, a practitioner should always have ก่อนการนวดลูกค้า

ใหม่ หมอนวดควรจะต้องมีอะไรเสมอ 
A. informed consent ใบยินยอมในการนวด  

98. During the intake and assessment, the practitioner learns that the client works as a 
receptionist and positions the phone between? The pain on the left side of her neck is 
most likely caused by a prolonged ระหว่างการประเมิน หมอนวดเรียนรู้ว่าลูกค้าเป็นพนักงาน
รับโทรศัพท์ มีอาการปวดฝั่งซ้ายของคอที่เกิดจากการยืด อาการนี้คือ

A. eccentric contraction of left levator scapulae การหดผิดปกติของกระดูก
สะบักด้านซ้าย

99. A practitioner must make special considerations for transplant patients because of 
the long-term compromise to which system? หมอนวดจะต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่
ปลูกถ่ายอวัยวะเพราะการรักษาระบบใดระยะยาว  

A. Immune ภูมิคุ้มกัน 
100.Which of the following treatment would be contraindicated for a pregnant client การ

บำบัดข้อใดเป็นข้อต้องห้ามสำหรับลูกค้าท้อง 
A. Hot packs ประคบร้อน  

 


