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1. Which of the following hypertonic muscle have direct pressure on brachial plexus? ข้อใดต่อไปนี้เมื่อกล้ามเนื้อตึง
จะไปกดทับบนเบรเคียลเพล็กซัส (จุดรวมเส้นประสาทที่หัวไหล่)

A. Pectoralis minor
2.Bilateral iliacus, psoas major, rectus femoris are shorten cause which of the following? กล้ามเนื้อสามอย่างข้างหน้า
หดเป็นสาเหตุให้เกิดอะไร

D. Hyperlordosis 
3. After releasing from the physician, the client complains neck pain and whiplash, what is the best course of 
action the practitioner perform? หลังจากไปหาหมอลูกค้าบ่นปวดต้นคอ หมอนวดควรจะทำอย่างไร

A. Massage on the neck and to client pain threshold นวดคอและจุดเริ่มต้นที่ลูกค้าปวด
4. What is the function of the highlighted muscle (serratus posterior) in the image? กล้ามเนื้อในรูปทำหน้าที่อะไร

D. Focus exhalation กำหนดการหายใจออก

5. Practitioner performs range of motion for client, but client feels pain, what is the ending feeling of pain? เมื่อขยับ
ร่างกายให้ลูกค้า แล้วลูกค้าปวด เรียกอาการนี้ว่าอะไร 

A. Hard end feeling 
6. What type of precaution for preventing transmission of disease if the practitioner has an open cut on her hand? 
การป้องกันการติดเชื้อเมื่อเรามีแผลเปิดที่มือคือ

C. Wear latex glove สวมถึงมือยาง
7. A client has pain in elbow and travel to hand, what is the best course of action practitioner to take? ลูกค้าปวดที่
ศอกจนไปถึงมือหมอนวดควรจะทำอย่างไร 

B. Increase pain and parenthesis coinciding on special neck motion เน้นตรงที่ปวดกับขยับที่คอไป
พร้อมๆ กัน  

8. Bony landmark of coracoid process is located จุดเขตแดนของกระดูกไหปลาร้าอยู่บริเวณใด
B. Scapula 

9. When scapular protract, which of the following muscle be stretched? เมื่อกางสบักออกส่วนไหนถูกยืดออก
B. X (Rhomboid)

10. A practitioner strongly suspect that a coworker violate client's scope of practice, what is the best course of 
action the practitioner to take? หมอนวดรู้มาว่าเพื่อรร่วมงานกำลังล่วงละเมิดลูกค้า หมอนวดควรจะทำอย่างไร 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A. Gather information to understand the situation รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจสถานการณ์ 
11. Handing out discount coupon for massage service is การแจกคูปองลดราคาเรียกว่า  

A. Marketing 
12. What task should be done when perform chair massage? สิ่งที่ควรทำในการนวดแชร์มาสาสคือ  

B. Set the face cradle so client's neck is slightly flex ปรับที่รองหน้าให้ลูกค้าให้ขยับได้สะดวก  
13. Who is the primary person for responsibility of retention client? ใครคือผู้รับผิดชอบหลักในการจดจำข้อมูลลูกค้า  

A. Practitioner หมอนวด
14. What is the benefit of effleurage? ประโยชน์ของเทคนิคเอฟเฟลอราช  

A. Aid venous return ขับเคลื่อนเส้นเลือดดำกลับสู่หัวใจ 
15. The practitioner is attracted to client, and she is nerve about keeping next appointment, what is the best 
course of action the practitioner to take? หมอนวดแอบชอบลูกค้า และรู้สึกประหม่าในการนัดครั้งต่อไป ควรทำอย่างไร 

C. Consult colleagues for guideline for attraction issue? ปรึกษาเพื่อนร่วมงานเพื่อขอคำแนะนำ 
16. Which of the following part does practitioner written record in SOAP? ส่วนใด่อไปนี้เป็นส่วนการจดบันทึกในโซป
โน้ต 

C. A  
17. Client has pain in the lower back and extend to knee, which muscle entrap sciatic nerve? ลูกค้าปวดเอวไปจนถึง
เข่า กล้ามเนื้อส่วนไหนเกี่ยวพันกับเส้นประสาทไซยาติก  

A. Piriformis  
18. A 13 year old client refer by physician presents with early evidence of scoliosis. The child is accompanied by a 
parent. The parent asks the practitioner what benefit massage will provide for the client's condition. The best 
response is that it may ลูกค้าอายุ 13 ปี มีปัญหาจากโรคกระดูกสันหลังคดได้รับคำแนะนำจากหมอให้มานวด ผู้ปกครองถาม
หมอนวดว่า การนวดช่วยอย่างไร ควรจะตอบว่าอย่างไร 

B. Assist in reducing the tension of the soft tissue surrounding the spine ช่วยลดอาการตึงของเนื้อเยื่อ
รอบๆ กระดูกสันหลัง 

19. A client goes forward and picks up an object, then he has pain on lower back, what assess technique 
practitioner use? ลูกค้าเอื้อมตัวไปข้างหน้าเพื่อหยิบของแล้วรู้สึกปวดที่เอว จะใช้เทคนิคอะไรในการประเมินลูกค้า  

C. Visual การมอง 
20. Which of the following is the infectious agent transfer one to another?  ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง ตัวที่แพร่เชื้อจากคน
หนึ่งไปยังอีกคน  

C. Pathogen เชื้อโรค  
21. Which of the following mineral for muscle contraction? แร่ธาตุใดต่อไปนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดตัว 

B. Calcium  
22. What is blood pressure normal range of young adult? ค่าความดันเลือดปกติของวัยรุ่นอยู่ที่เท่าใด  

B. 120/80 mmhg  
23. What is the effect of ordinance? อะไรคือประโยชน์ของการออกกฎระเบียบ  

A. Protect public safe ปกป้องความปลอดภัยของสาธารณะ  
24. An old man comes to massage, and complain knee pain but no pain when walking. The practitioner saw 
redness and swollen on leg what action the practitioner should do? ลูกค้าชายสูงอายุมานวด บ่นปวดเข่าแต่เวลาเดินไม่
ปวด หมอนวดมองเห็นการบวมแดงที่ขา หมอนวดควรทำอย่างไร 

A. Refer to physician ส่งต่อให้นักกายภาพ  
25. Which of the following could cause hematoma? ข้อใดต่อไปนี้สามารถทำให้เกิดอาการห้อเลือด  

D. Embolus การอุดตันของเส้นเลือด  
26. What is the caution to prevent practitioner injury? อะไรคือข้อควรระวังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการนวด  

C. Protect lower back during gliding by pushing with elbow  ปกป้องเอวระหว่างการนวดโดยเลื่อนตัวโดย
การใช้ศอก
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27. A client fall on ice and had fracture on his fibular and cast on it. After removing cast 2 weeks ago, his calf was 
red and hot to touch, he also felt tightness, and his requires deep tissue massage, how should you perform 
practice? ลูกค้าหกล้มบนน้ำแข็งจนกระดูกหน้าแข้งร้าว ต้องใส่เหล็กดามไว้ หลังจากถอดเหล็กออก 2 สัปดาห์ น่องมีอาการบวม
แดงและรู้สึกตึง ลูกค้าขอให้นวดดีปทิชชู่ให้ ควรจะนวดอย่างไร  

B. Recommend immediate medical help แนะนำให้ไปหาหมอโดยด่วน  
28. When releasing dopamine that let you exciting, what is the reason? เมื่อสลายสารโดพามีนซึ่งทำใหรู้สึกตื่นเต้น 
อะไรคือเหตุผล  

D. Increase parasympathetic เพิ่มระบบพาราซิมพาเตติก 
29. Client complains discomfort due to too much pressure is being applied by the practitioner, what is the best 
course of action the practitioner take? ลูกค้าบ่นรู้สึกไม่สบายตัวเนื่องจากหมอนวดนวดหนักจนเกินไป หมอนวดควรทำ
อย่างไร  

B. Reduce the pressure to the client's pain threshold ลดแรงกดลงเนื่องจากเป็นต้นตอที่ลูกค้าบ่น  
30. Suture of skull extends from the frontal bone to occipital bone is รอยต่อจากกระโหลกส่วนหน้าไปจนถึงท้ายทอย
เรียกว่า  

A. Sagittal 
31. A client has pain the forearm and extends to finger tip, which of the following joint has problem? ลูกค้าปวด
ปลายแขนไปจนถึงปลายนิ้วข้อต่อส่วนใดมีปัญหา  

A. Wrist ข้อมือ  
32. A client comes with type II diabetes with neuropathy, what treatment the practitioner can provide? ลูกค้ามีโรค
เบาหวานระดับ 2 พร้อมกับโรคระบบประสาท ควรนวดแบบไหน  

C. Light pressure on extremities  นวดเบาตรงแขนและขา  
33. Which of the following is the function of hypothalamus? ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของสมองส่วนไฮโปธารามัส 

B. Homeostasis รักษาความสมดุลของร่างกาย 
34. Ligament attaches between ulna and radius? เอ็นที่เชื่อมระหว่างกระดูกปลายแขนข้างใน และข้างนอก  

A. Interosserous  
35. What is the motion of scapula caused by upper scalene and levator scapular การเคลื่อนไหวของกระดูกสะบักที่
เกิดจากกล้ามเนื้อข้างคอกับกล้ามเนื้อบนหัวไหล่เป็นแบบไหน 

A. Elevation ยกไหล่ 
36. A therapist's grand mom loves to receive massage, and grandson doing for her, however, during the session 
grand mom keeps to make critical comments regarding the treatment. What is the proper action for the therapist? 
ยายของหมอนวดชอบนวดมาก หลานชายนวดให้ยาย ยายก็ติหลาน หลานควรทำอย่างไร 

C. Ignore, keep massage till end ไม่ต้องสนใจนวดต่อไปจนจบ  
37. What is the reason for not providing massage if client drank before massage? อะไรคือเหตุผลที่ไม่ควรนวดลูกค้าที่
ดื่มแอลกอฮอล์มา  

C. Can not give accurate feedback caused by drunkenness ไม่ได้รับการตอบรับที่ถูกต้องเนื่องจากการ
มึนเมา 

38. A client has pain on neck, which muscle the practitioner should treat? ลูกค้าปวดคอ ควรนวดที่กล้ามเนื้อส่วนใด  
A. Scalene  

39. Fight and flight inhibits การยับยั้งไฟท์ และไฟลท์ (ตรงข้ามตื่นตัว)  
A. Parasympathetic ระบบผ่อนคลาย 

40. Which of the following is the primary collective lymphatic duct? ส่วนใดต่อไปนี้เป็นจุดรวมหลักของท่อน้ำเหลือง 
A. Thoracic duct 

41. A client wants to prevent deep vein thrombosis (DVT), what medication should use? ลูกค้าต้องการป้องกันโรค
เส้นเลือดขอด ควรใช้ยาอะไร  

B. Anticoagulants  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42. Appendix belongs which of the following part? ไส้ติ่งอยูในส่วนใด  
B. Cecum  

43. Putting personal information of client on your website for public review, what is the condition violated? การนำ
เอาข้อมูลลูกค้าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการฝ่าฝืนในส่วนใด  

B. HIPAA ย่อมาจาก The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 เป็นกฎหมาย
ปกป้องข้อมูลคนป่วย 

44. Inform consent is ใบที่ลูกค้ากรอกให้ความยินยอมในการนวดคือ  
B. receive proposed treatment with practitioner การรับการเสนอการบำบัดจากหมอนวด  

45. Which of the following is proximal end on the hip bone of rectus femoris indicates in the image? ข้อใดเป็นส่วน
ใกล้กับกระดูกสะโพกของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง(แฮมสตริง)  

D. Anterior inferior iliac spine (AIIS) 
46. The practitioner is attracted by a regular client, he approaches and states "I sense that you are attached to 
me", this is ลูกค้าแอบชอบหมอนวด เข้าประชิดตัวแล้วบอกว่าหมอนวดว่า ผมรู้สึกว่าคุณผูกพันกับผม แบบนี้เรียกว่า  

B. Projection 
47. What is the first response of skin to the cold therapy? การตอบสนองแรกจากการบำบัดด้วยความเย็นคืออะไร 

B. Decrease sensory ประสาทรับความรู้สึกลดลง 
48. A client complains shoulder pain, how to stretch the muscle in highlighted of the image to ลูกค้าบ่นปวดไหล่ ควร
จะยืดกล้ามเนื้อแบบไหน  

B. Flexion  
49. Client has pain on knee, what is the disease? ลูกค้าปวดเข่า แสดงว่าเป็นโรคอะไร  

A. Osgood-Schlatter Disease โรคกระดูกหน้าแข้งปูด  
50. Which of the following is described repetitive motion and tissue breakdown? การชำรุดลงเรื่อยๆ เรียกว่า  

B. Degeneration เสื่อมสภาพ 
51. A client comes in for treatment for his stress, physician gives him cortisol steroid injection on his right hip, so 
how does practitioner perform the massage? ลูกค้ามารับการบำบัดความเครียด หมอฉีดยาที่เอวขวาหมอนวดควรนวด
อย่างไร  

B. Massage with avoid the injection area นวดโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่ฉีดยา  
52. Lymph nodes have the structure framework ต่อมนำ้เหลืองมีกรอบโครงสร้าง 

C. Create system that filtering toxictin  สร้างระบบป้องกันสารพิษ  
53. Which of the following is more superficial than maninges/ mending? ข้อใดคือเยื่อหุ้มสมองที่อยู่ชั้นนอกสุด  

A. Dura matter  
54. What is muscle form of vastus lateralis กล้ามเนื้อหน้าขามีรูปทรงอะไร 

D. Pennate  ปีกนก  
55. Which of the following is kind of neuromuscular approach? การนวดข้อใดเป็นการเข้าถึงประสาทกล้ามเนื้อ 

D. Trigger point 
56. A client presents with rhomboid chronically overstretched, how to treat? ลูกค้ามีอาการกล้ามเนื้อสบักบิดเรื้อรังควร
นวดอย่างไร  

D. Pectoralis minor นวดกล้ามเนื้อหน้าอก
ตรงหัวไหล่ด้านหน้า  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57. A practitioner and her friend come to a public event, and her friend mention a client in the conversation, the 
practitioner knows client's outcome and recovery, what is the best course of action the practitioner to take? หมอ
นวดและเพื่อนร่วมงานไปงานอีเวนท์ เพื่อนพูดถึงลูกค้าควรทำอย่างไร 

B.  Don't talk about client ห้ามพูดเกี่ยวกับลูกค้า  
58. The practitioner come to client's home to perform massage, and the practitioner perform massage on wife 
first, and then massage on husband, the husband said "she is my wife, don't change the linen" what is the 
condition? หมอนวดไปนวดลูกค้าที่บ้านโดยนวดภรรยาก่อนแล้วนวดสามีต่อสามีบอกไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเหตุการณ์นี้เข้าเงื่อนไข
ใดหลักของสุขอนามัย 

A. Breach the sanitation principle  
59. What should take extra care when draping the area in the image? เมื่อคลุมผ้าบริเวณในรูปส่วนไหนต้องดูแลเป็น
พิเศษ

B. Lesser trochanter. ส่วนกระดูกขาด้านใน

60. Which of the following household chemical is recommended for washing linen used for massage?  สารเคมี
ประจำบ้านที่แนะนำในการซักผ้าสำหรับนวดคือ  

A. Vinegar นำ้ส้มสายชู  
61. When contract serratus anterior muscle, which of the following muscle is length? เมื่อกล้ามเนื้อซี่โครงข้างตัวหด 
กล้ามเนื้อใดขยาย 

A. Rhomboid รอมบอยด์  
62. What is the safety caution for client who has peripheral neuropathy? อะไรคือข้อควรระวังความปลอดภัยสำหรับ
ลูกค้าที่เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ  

D. Unable to give accurate feedback of pressure level  ไม่สามารถให้ผลตอบรับของแรงกดที่ถูกต้องได้ 
63. Who develops trigger point therapy? ใครเป็นคนคิดค้นการนวดแบบทริกเกอร์พอยท์  

A. Janet Travell  
64. Client presents with a scaly red rash on her face and did not disclosure on his health history form, what is the 
best course of action the practitioner take? ลูกค้ามีผื่นแดงเป็นสะเก็ดที่ใบหน้า แต่ไม่ได้ระบุไว้ในใบประวัติ หมอนวดควรจะ
ทำอย่างไร 

D. Ask client for more information ถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม  
65. Which of the following is to preventing injury to the practitioner and the client when positioning and lifting 
client? ข้อใดเป็นการป้องกันการบาดเจ็บเมื่อต้องยกตัวลูกค้า  

D. Proper body mechanic ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามหลักกลศาสตร์ 
66. Why pregnant women should side lying?ทำไมคนท้องต้องนอนตะแคง  

A. Avoid compress vena cava หลีกเลี่ยงแรงกดทับเส้นเลือดดำใหญ่  
67. What is A? บริเวณ A คืออะไร  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B. Sarcomere เส้นใยโปรตีนหนาและบางรวมกัน 
68. Which muscle is attached between ribs and coracoid process? กล้ามเนื้อใดเชื่อมระหว่างกระดูกซี่โครงกับไหปลาร้า  

A. Pectoralis minor กล้ามเนื้อหน้าอก  
69. When you lift/elevate/raise up left shoulder, which of the following muscle keep relax? เมื่อยกหัวไหล่ด้านซ้าย 
กล้ามเนื้อส่วนใดคลายตัว 

D. Right lower trapezius กล้ามเนื้อ่วงบนลำตัวส่วนล่างๆ ด้านขวา  
70. Where is the thymus? ต่อมไทมัสอยู่ตรงส่วนไหน  

C. T4-T5 อยู่ช่วงกลางหลัง บริเวณทรวงอก  
71. When Practitioner doing passive ROM on client, what is the type of muscle contraction? เมื่อหมอนวดขยับ
ร่างกายให้ลูกค้า เรียกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแบบนี้ว่า  

A. Isometric  
72. As a practitioner, how do you prevent carpal tunnel syndrome? ในฐานะหมอนวด มีวิธีป้องกันอุโมงค์ข้อมือเจ็บได้
อย่างไร  

A. Straight your hand ดัดมือ 
73. A client presents with considerable pain, swollen, and some loss of function resulting strained hamstring that 
occurred the day before, what is the best course of action the practitioner take? ลูกค้ามีอาการปวด บวม ขยับตัว
ลำบาก เป็นผลจากแฮมสตริงเคล็ดเมื่อวาน หมอนวดจะทำอย่างไร 

D. Elevate limb and perform cryotherapy ยกขา และ บำบัดด้วยความเย็นจัด (น้ำแข็ง) 
74. The practitioner is performing a chair massage, which of the following form needs to be completed เมื่อเรานวด
แชร์มาสสาส ข้อใดควรทำให้เสร็จ 

B. informed consent กรอกใบให้การยินยอม  
75. Practitioner worked for three weeks with client who has adhesive Bursitis, the practitioner perform range of 
motion to reassessment, what motion can see improvement? หมอนวด นวดให้ลูกค้าที่มีอาการข้อต่ออักเสบจนยึดมา
สามสัปดาห์ และได้ขยับร่างกายลูกค้า การขยับแบบไหนที่ช่วยให้ลูกค้าดีขึ้น  

C. Abduction the shoulder การจับไหล่กางออก 
76. A client stands back to the practitioner, what assessment the practitioner use? ลูกค้าหันหลังให้หมอนวด หมอนวด
กำลังใช้การประเมินลูกค้าแบบใด  

B. Posterior ด้านหลัง 
77. A practitioner performing massage on a client what has sex abuse, and the practitioner feel unhappy, how the 
practitioner should do? หมอนวดเจอลูกค้าละเมิดทางเพศ หมอนวดไม่พอใจ ควรทำอย่างไร 

B. Adjust herself (self-control) and continue massage ควบคุมตัวเอง แล้วนวดต่อไป 
78. Practitioner come to client's house to perform massage, but the client fall down from the table after massage, 
which of the following should cover this condition? หมอนวดไปนวดลูกค้าที่บ้าน ลูกค้าตกจากเตียงหลังจากนวดเสร็จ ข้อ
ใดน่าจะคุ้มครองเหตุการณ์นี้ 

B. General liability insurance ประกันคุ้มครองทั่วไป  
79. Which of the following bodywork is described as "the application of direct perpendicular pressure along 
meridian line and tsubo assist to Qi flow in mind, body, and spirit ข้อใดอธิบายการกดตามเส้นตรงกลางลำตัว ตาม
ศาสตร์การกดจุดแบบญี่ปุ่น เพื่อเปิดลมปราณ ทั้ง่างกายและจิต  

C. Shiatsu 
80. What is tapotement technique? เทคนิค ทะโพ้ตเมนต์ คืออะไร  

A. Rhythmatic alternative percussive cupping on the body เทคนิคการตบเป็นจังหวะเหมือนตีกลอง 
81.after divorce 6 months, client still crying and verbal angry word during session, what is the best course of 
practitioner do? หลังจากหย่ามา 6 เดือน ลูกค้ายังร้องไห้ บ่นเสียใจ หมอนวดควรทำอย่างไร 

B. Ask client if can be continue ถามลูกค้าว่าจะให้นวดต่อมั้ย 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82. Spondylolisthesis happen at โรคกระดูกสันหลังเคลื่อนเกิดบริเวณใด  
C. L5-S1  

83. Using hand to open the door with turning up the locker, what is the motion การบิดลูกเปิดประตู เรียกการ
เคลื่อนไหวแบบนี้ว่า 

A. Supernation เหมือนบิดข้อมือถือถ้วยซุบ  
84.what is the side effect of performing massage on client who has cancer ผลข้างเคียงจากการนวดลูกค้าที่ป่วยเป็น
มะเร็งคือ  

A. Stimulate parasympathetic system กระตุ้นระบบผ่อนคลาย  
85. Which of the following technique is releasing trigger point? เทคนิคใดเป็นการคลายการนวดทริกเกอร์พอยท์  

C. Neuromuscular  
86. Which of the following muscle is multi-bellied? ข้อใดเป็นกล้ามเนื้อแบบมัลติเบลลี่  

B. Sternlcleidomastoid 
87. Which quadrant is liver situated? ช่องท้องส่วนใดเป็นตำแหน่งของตับ  

B. Upper right ขวาบน 
88. Which of the following is an example of refer pain? ข้อใดเป็นตัวอย่างของคำว่าปวด 

A. Practitioner is working on client's left shoulder and the client complains pain on his left hand 
หมอนวดกำลังนวดไหล่ซ้านให้ลูกค้า และลูกค้าบ่นปวดมือซ้าย 

89. When practitioner develops a plan of care, what is initial action to do first? เมื่อหมอนวดวางแผนการรักษา ข้อใดที่
ต้องทำก่อน  

A. Assessment การประเมิน

90. Inflammation of a joint? อักเสบตามข้อเรียกว่า
A. Arthritis ข้ออักเสบ

91. A 1099 must be filed by an independent contractor unless they make less than?

C. $600 per year
92. How many pairs of ribs in the body?  ร่างกายมีกระดูกซี่โครงกี่คู่

C. 12
93. Aspirin is a form of? ยาแอสไพรินจัดอยู่ในประเภท

B. Anticoagulant
94. A form that IRS use for tax ID is? รูปแบบที่ IRS ใช้ สำหรับ Tax ID คือ

C. xxx xx 1234
95. Which structure is part of central nervous system? โครงสร้างใดเป็นส่วนของระบบประสาทส่วนกลาง

C. Brain and spinal cord สมองและเส้นประสาทไขสันหลัง
96. How many nerve are located in the cervical vertebrae? มีเส้นประสาทกี่คู่ที่กระดูกคอ

A. 8
97. A client asks a practitioner out on a date. The practitioner explains that it is inappropriate to date a client. The 
practitioner is following a(an) ลูกค้าชวนหมอนวดออกเดท หมอนวดอธิบายลูกค้าว่าไม่เหมาะสม หมอนวดปฏิบัติตาม

B. Ethical code
98. How should practitioner perform pre-sports massage for an athlete? ควรจะนวดลูกค้านักกีฬาเตรียมตัวก่อน

แข่งขันอย่างไร
C. 15 to 30 minutes prior to the event, increase circulation and warm up muscles วอร์มกล้ามเนื้อ เพิ่ม

ระบบไหลเวียนเลือด 15-30 นาทีก่อนแข่งขัน
99. If a massage practitioner served a client with decubitus ulcer in hospital, how does practitioner do? ถ้าหมอนวด
นวดลูกค้าเป็นแผลกดทับที่โรงพยาบาล หมอนวดต้องทำอย่างไร

B. Wear gloves and perform effleurage สวมถุงมือและนวดเอฟเฟลอราช
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100. The client is a farmer working outside and he has tick bite right now, and his left leg is showing big swollen 
and redness, so what should you ask him first? ลูกค้าเป็นชาวนาทำงานกลางแจ้งโดนเห็บกัดจนขาซ้ายบวมแดง ควรถาม
ลูกค้าว่าอะไร

A. “Have you seen your health provider yet?” ไปพบหมอรึยัง


