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1. Which structure is part of central nervous system? โครงสร้างใดเป็นส่วนของระบบ
ประสาทส่วนกลาง 

C. brain and spinal cord สมองและเส้นประสาทไขสันหลัง  
2. How many nerve are located in the cervical vertebrae? มีเส้นประกี่คู่ที่กระดูกคอ  

A. 8 
3. 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) ลูกค้าชวนหมอนวดออก
เดท หมอนวดอธิบายลูกค้าว่าไม่เหมาะสม หมอนวดปฏิบัติตาม 

B. ethical code กฎของจรรยาบรรณ  
4. A male client into the office limping and favoring his right, lower extremity. He 

complains of trouble standing for long periods of time and reports he has had right hip 
pain for more than three months. During range of motion (ROM) assessment. How far 
should the practitioner passively move the right hip joint? ลูกค้าบ่นเรื่องขาขวา มีปัญหา
เวลายืนนานๆ จะปวดฮิป เป็นมามากกว่า 3 เดือนแล้ว ระหว่างการประเมินการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ควรขยับตัวค้างไว้ไกลแค่ไหน  

A. To maximum pain ไกลที่สุดจนปวด  
5. If a client lying supine contract the primary hip flexor, what muscle stabilizes the 

pelvis? ลูกค้านอนหงายให้ข้อต่อฮิปหดปกติ กล้ามเนื้อใดทำให้กระดูกเชิงกรานมั่นคง 
C. Gluteus maximus กล้ามเนื้อก้น  

6. A client presents with pain in the right shoulder and has difficulty raising arm. The 
practitioner needs to test the client’s range of motion (ROM). Which of the following is 
the safest type of ROM that the practitioner should use? ลูกค้าปวดไหล่ขวา ยกแขน
ลำบาก หมอนวดต้องการทดสอบการเคลื่อนไหว ข้อใดปลอดภัยที่สุด 

A. Active ให้ลูกค้าขยับไปมา  
7. Why pregnant client sitting or in a semi-reclining position is preferred because it ทำไม

คนท้องต้องนั่งหรืออยู่ในท่าเหมือนปั่นจักรยาน  
D. avoids pressure on the aorta หลีกเลี่ยงการกดทับเส้นเลือดแดง 

8. Tenosynovitis most commonly occurs in which of the following structures? การอักเสบ
ของเส้นเอ็นนิ้วโป้ง ส่วนมากเกิดขึ้นที่โครงสร้างใด  

B. Wrist ข้อมือ  

9. Another name for a feeling of pins and needles on the body is ชื่ออีกอย่างของอาการ
เหมือนเข็มทิ่มบนร่างกายคือ  

C. paresthesia เจ็บแปล๊บ  ๆ
10. The arm movement shown in the image is การเคลื่อนไหวของแขนในรูปคือ

A. Circumduction หมุนวนเป็น
วงกลม

11. A client comes into the office complaining of pain in the thoracic area. The 
practitioner decides to perform a postural assessment. The corresponding image 
shows the client. Which muscle should the practitioner lengthen to reduce excessive 
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hypertonicity? ลูกค้าบ่นปวดช่วงบนหลัง หมอนสดตัดสินใจประเมินลูกค้าโดยท่าทาง ในภาพ
แสดงท่าทางลูกค้า กล้ามเนื้อใดที่หมอนวดควรยืดเพื่อลดอาการตึง

D. Pectoralis major กล้ามเนื้อหน้าอก

12. The purpose of performing a postural assessment is to look for? จุดประสงค์ของการ
ประเมินท่าทางเพื่อดู  

D. asymmetry ความไม่สมดุล  
13. Pressure on a nerve caused by soft tissue is  แรงกดบนเส้นประสาททำให้เนื้อเยื่ออ่อน  

A. entrapment ติด ยึด  
14. What effect does effleurage have on lymphatic circulation? ผลจากการนวดเอฟเฟลอราช

ที่มีต่อระบบไหลเวียนน้ำเหลืองคือ
A. Increased lymphatic circulation เพิ่มระบบไหลเวียนน้ำเหลือง

15. What is the common attachments of the pectoralis minor, biceps brachii, and 
coracobrachialis จุดเชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อหน้าอก หัวไหล่คือ  

B. coracoid process กระดูกไหปลาร้า  
16. A client presents with chronic neck pain due to whiplash. The practitioner should 

ลูกค้าปวดคอเรื้อรังจากการคอเคล็ดกระทันหัน หมอนวดควร 
A. work slowly and deliberately นวดช้าๆ และอย่างรอบคอบ  

17. Blood PH is affected by the level of ค่าความเป็นกรดด่างของเลือดเป็นค่าจาก 
A. carbon dioxide in the blood ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด  

18. What of the following muscles has the action of elevating and retracting the scapula? 
กล้ามเนื่อข้อใดทำหน้าที่ยกและหดกระดูกสะบัก  

B. Rhomboid major 
19. What muscle attaches to the greater trochanter of the femur? กล้ามเนื้อใดเชื่อมปุ่ม

กระดูกด้านนอกของต้นขา  
A. Piriformis  

20. A client recently tested positive for HIV, what should the practitioner do? ลูกค้าตรวจ
พบเชื้อ HIV หมอนวดควรทำอย่างไร 

B. Refer the client to an infectious disease specialist แนะนำไปหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรค  

21. The spine of scapula extends into which bony landmark? สันหลังของสะบักขยายไปที่
หลักเขตุใดของปุ่มกระดูก 

C. acromion process ปุ่มกระดูกหัวไหล่ 
22. In the glenohumeral joint. In what position is the arm when the highlighted muscle in 

the image is lengthen? ในข้อต่อไหล่ ท่าใดที่กล้ามเนื้อแขนในรูปยืดตัว

B. Flexion พับแขน
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23. The spreading of a disease from one person to another is known as การแพร่เชื้อจนคน
หนึ่งไปยังอีกคนเรียกว่า  

C. Contagious ติดต่อ 
24. Where is the source for energy of muscle contract breakdown from? แหล่งพลังงานที่

ใช้ในการหดของกล้ามเนื้ออยู่ที่ใด  
C. adenosine triphosphate อะดีโนซีนไตรฟอสเฟส  

25. What effect does washing with soap water have on the hands? ผลของการล้างมือด้วย
สบู่เหลวที่มือคืออะไร 

B. Sanitizing สุขอนามัย 
26. What hormone activity and contributes to the sense of pleasure experienced during  

massage? ฮอร์โมนอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกยินดีในระหว่างการนวด  
D. dopamine โดพามีน 

27. Which of the following is considered the main advantage of an S corporation ข้อใด
หมายถึงประโยชน์ของบริษัทในแบบ S คอร์ปเปอเรชั่น 

C. Protection of personal assets from creditors ปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวจาก
เจ้าหนี้ 

28. Prompt beginning and ending times for session maintains ช่วงเวลาเริ่มต้นและจบของ
การนวดคือ  

A. boundaries ขอบเขต  
29. The duodenum is located within the ดูโอเดนั่มอยู่ที่ไหน

A. first ten inches of the small intestine 10 นิ้วส่วนแรกของลำไส้เล็ก
30. John U and William S found out what kind of massage therapy? จอห์น ยู และ วิลเลี่ยม

เอส เกี่ยวข้องกับการนวดอะไร
D. Cranial Therapy เกี่ยวกับกระโหลก

31. During the intake, a new client indicates that she has pain in her left shoulder when 
she brushes her hair and she has trouble holding a gallon of milk. The best course of 
action for the practitioner to take is to perform ระหว่างการพบลูกค้าใหม่ ลูกค้าปวดไหล่
ซ้ายเวลาหวีผม และมีปัญหาเวลาหิ้วแกลลอนนม หมอนวดควรทำอย่างไร

A. assisted range of motion to assess the shoulder ขยับไปมาเพื่อประเมิน
ไหล่

32. Polarity therapy is a technique that primary balances which of the following? การ
บำบัดโดยกระแสไฟฟ้าเป็นเทคนิคช่วยความสมดุลด้านใด  

B. Positive and negative energies พลังงานบวกและลบ  
33. On which of the following bones is the trochlea found? กระดูกใดมีส่วน โทรเคลีย (ตรง

กลางของกระดูกต้นแขน)  
D. Humerus กระดูกต้นแขน  

34.Massage therapy is most effective for which of the following types of headaches? การ
นวดมีผลต่อการปวดหัวแบบใด  

a. Tension ตึง
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35. Who is the father of manual 
lymphatic drainage? ใครคือบิดาแห่ง

การนวดระบายน้ำเหลือง 

A. Emil Vodder  
36. Which of the following muscles flexes the trunk during concertric contraction? กล้าม

เนื้อใดพับระห่างการหดตัวของลำตัว  
C. Psoas major  

37. The pes anserinus (goosefoot) is formed by the tendors of which three muscles? เท้า
ห่านเป็นรูปแบบเอ็นของกล้ามเนื้อ 3 อย่างใด

C. Sartorius, gracilis and semitendinosus
38. What is the main function of the hypothalamus? หน้าที่หลักของสมองไฮโปธารามัสคือ  

A. homeostasis รักษาความสมดุลของร่างกาย 
39. A client reminds a practitioner of his ex-girlfriend. He finds himself getting annoyed 

when the client asks questions during the session. This is a sign of which of the 
following? ลูกค้าพูดเรื่องอดีตแฟน หมอนวดรู้สึกน่ารำคาญเมื่อลูกค้าถามคำถามระหว่างการ
นวด แบบนี้เป็นตัวอย่างของข้อใด  

B. Countertransference มีความรู้สึกต่อลูกค้า  
40. Which if the antagonist muscle for depression of the scapula? กล้ามเนื้อใดทำงานตรง

ข้ามกับการกดของสะบัก 
A. Trapezius  

41. Which of the following is outside a practitioner’s scope of practice? ข้อใดนอกเหนือจาก
การนวด

B. Suggesting nutritional products แนะนำเรื่องสินค้าเพื่อสุขภาพ
42. What is the pointed muscle? กล้ามเนื้อพอยท์คือ  

A. vastus lateralis กล้ามเนื้อหน้าขา  
43. A client indicates she is HIV positive and asymptomatic. The best course of action for 

the practitioner to take is to ลูกค้ามีเชื้อ HIV และไม่แสดงอาการ ควรทำอย่างไร 
A. wear gloves สวมถุงมือ  

44. According to Center for Disease Control and Prevention standards, a practitioner 
should wash their hands with soap and clean them under running water for no less 
than ตามหลักกรมควบคุมโรค หมอนวดควรล้างมือเป็นเวลา 

B. 15 seconds 15 วินาที 
45. A client who reminds the practitioner of her deceased brother and always 

compliments the practitioner, complains of a new pain in his knee. The practitioner 
feels hurt and rejected. This is an example of ลูกค้าเล่าเรื่องสูญเสียน้องชาย และชื่นชม
หมอนวด บ่นปวดเข่า หมอนสดรู้สึกเจ็บปวด และต่อต้าน แบบนี้เป็นตัวอย่างของ  

D. Countertransference มีความรู้สึกต่อลูกค้า  
46. One way a practitioner can defend herself against liability claims is to วิธีเดียวที่จะ

ปกป้องลูกค้าฟ้องเอาเงินประกันคือ  
B. have clients sign a consent form ให้ลูกค้าเซ็นใบยินยอม  

47. A client complains of acute low back pain. To decrease pain and sensitivity 
immediately, the best course of action for the practitioner to take is to ลูกค้าบ่นปวดหลัง
เฉียบพลัน เพื่อลดอาการปวดอย่างรวดเร็ว ควรทำอย่างไร 

B. apply moist heat ประคบร้อนชื้นๆ  
48. What type of tissue is most common fiber in the fascia? เนื้อเยื่อใดที่เป็นเยื่อปกติในผัง
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ผืด  
A. collagen 

49. What is the property of inform consent อะไรคือคุณสมบัติของใบยินยอม
B. it can be withdraw and modified any time สามารถตัดออกและแก้ไขได้ตลอด
เวลา

50. SOAP notes does a practitioner record a postural analysis? ส่วนใดของโซปโน้ตที่หมอ
นวดบันทึกการวิเคราะห์ท่าทาง 

B. Objective การสังเกตเห็น  
51. Which of the following is a cranial nerve? ข้อใดคือเส้นประสาทสมอง 

A. Vagus 
52. The patient has sciatic nerve pain, how would you perform the treatment? คนไข้มี

อาการปวดเส้นประสาทไซยาติก ควรนวดอย่างไร
B. lateral rotation and stretch muscle W หมุนขาออกด้านนอกและดัดกล้ามเนื้อ 
ตรงอักษร W

53. A client has shoulder pain and extends to the forearm, forearm also tingling and 
tightness, you know this affect bronchial plexus and clavicle artery, what is the 
symptom? ลูกค้าปวดไหล่ลามไปถึงปลายแขน และรู้สึกเสียวและตึง หมอนสดรู้ว่านี่คือสาเหตุ
จากเส้นประสาทหัวไหล่และเส้นเลือดตรงไหปลาร้า แบบนี้คือโรคอะไร 

A. thoracic outlet syndrome โรคการกดทับเส้นประสาททรวงอก 
54. A client has thyroidectomy five years ago. She request for a massage, which action is 

restriction? ลูกค้าผ่าตัดต่อมไธรอยด์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลูกค้าขอนวด ข้อใดห้ามทำ  
A. cervical extension การยืดคอ  

55. Which muscle has the longest tendon in the body? กล้ามเนื้อใดมีเอ็นยาวที่สุดในร่างกาย 
A. Plantaris หลังหัวเข่า  

56. The practitioner is attracted by a client and has daydream with him. What is the best 
course of action should the practitioner take? หมอนวดชอบลูกค้าจนเก็บไปฝันถึง หมอนวด
ควรทำอย่างไร

C. seek mentoring from professional colleague to tell her feeling คุยกับ
เพื่อนร่วมงานที่เป็นมืออาชีพเล่าความรู้สึกให้ฟัง

57. What is the main function of Visceral Manipulation Therapy? หน้าที่หลักของการบำบัด
แบบ VM คือ

A. Restoration the motion and function of internal organ ปรับสมดุล
โครงสร้างการทำงานของอวัยวะภายใน

58. Fibroblast activity increases during what physiological activity? ขั้นตอนการสร้างเส้นใย
เกิดขึ้นในขั้นตอนใด  

D. Scarring แผลเป็น  
59. What document would list who is responsible for providing the supplies at the place 

of business? เอกสารใดที่ระบุผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัท  
A. Vendor Contract สัญญาผู้ขาย  

60.  A practitioner encounter sexual fantasy, what is this condition หมอนวดประสบกับการ
จินตนาการทางเพศ แบบนี้คือ 

B. abuse ล่วงละเมิด 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61. What is the recommended protocol to treat a muscle after performing ischemic 
compression on a trigger point? ขั้นตอนอะไรที่ต้องทำหลังจากการกดจุดหยุดการไหลเวียน
ของทริกเกอร์พอยท์ 

C. Stretch ดัดยืด  
62. A practitioner went to a School Career Seminar and demonstrate the massage 

profession, the instructor ask the practitioner do should massage on a student athlete. 
What is the condition for practitioner? หมอนวดไปร่วมงานสัมมนาอาชีพที่โรงเรียนจัด และ
แสดงการนวด ครูถามหมอนวดให้นวดนักเรียนที่เป็นนักกีฬา ข้อนี้จัดอยู่ในเงื่อนไขใด  

A. ethical dilemma จรรยาบรรณแบบมัดมือชก 
63. What term refers to relieving the intensity of the client’s symptoms without curing the 

condition? คำใดหมายถึงการลดอาการป่วยของลูกค้าโดยไม่ต้องรักษา  
C. Palliative ทุเลา 

64. Which of the following endocrine glands products calcitonin? ข้อใดที่ต่อมเอ็นโดครีน 
(ต่อมไร้ท่อ) ผลิตแคลซิโทนิน (ฮอร์โมนควบคุมระดับแคลเซียม) 

C. Thyroid 
65. A practitioner uses a social media site for marketing to her clients. She also uses this 

site for soliciting donations to her favorite charity. This is an example of หมอนวดใช้โซ
เชียลมีเดียทำการตลาดตัวเอง แล้วยังใช้สื่อเดียวกันรับบริจาคเพื่อการกุศล ตัวอย่างนี้คือ  

D. Reciprocity ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
66. Which cranial bone articulates with the seven other cranial bones? กระดูกกระโหลกใด

เป็นส่วนกลุ่มกระดูกกระโหลก 7 ชิ้น  
C. Sphenoid  

67. The most effective tool a practitioner can use to set boundaries and prevent 
problems with client is เครื่องมือที่ได้ผลที่สุดสำหรับหมอนวดในการใช้ป้องกันปัญหาด้าน
ขอบเขตการนวดสำหรับลูกค้าคือ  

A. a professional code of ethics จรรยาบรรณ 
68. Which of the following is not central nerve system and control muscle ข้อใดไม่ใช่ระบบ

ประสาทส่วนกลาง และควบคุมกล้ามเนื้อ  
A. peripheral nerve system ระบบประสาทนออกส่วนกลาง 

69. Dr. Johann Mezger is known for facilitating the acceptance and inclusion of massage 
ดร.โจฮันน์ เมสเกอร์ เป็นที่รู้จักสำหรับการยอมรับด้านการนวด

B. by the scientific community โดยวิทยาศาสตร์สื่อสาร
70. A flat-back posture will result in which of the following positions? ท่าหลังตรงส่งผลด้าน

ท่าทางข้อใด
C. Reduced lordotic curve with anterior head tilt ลดความโค้งของเอวโดยการ
เอียงคอไปด้านหน้า

71. Massage for rheumatoid arthritis under which type of contraindication? การนวดผู้ป่วย
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อยู่ภายใต้ข้อต้องห้ามแบบใด  

C. Conditional อาการของโรค  
72. A practitioner has been working with a client for two months. He notices that 

whenever the client is asked for feedback on the massage technique, the client defers 
to the practitioner and says, “Whatever you think”. The client may be exhibiting which 
of the following types of behavior? หมอนวดนวดให้ลูกค้าเป็นเวลา 2 เดือน พบว่า เมื่อไหร่
ก็ตามที่ลูกค้าถามเกี่ยวกับความเห็นด้านการนวด ลูกค้าจะเห็นด้วยและพูดว่าอะไรก็ได้ที่หมอนวด
คิด แบบนี้เป็นพฤติกรรมแบบใดของลูกค้า  



Molex 5,  �  of �7 9

A. Transference ลูกค้ามีความรู้สึกต่อหมอนวด  
73. Which of the following terms defines spreading out the tax deduction of an asset over 

time? ข้อใดคือคำที่มีความหมายว่าหักภาษีโดยลดมูลค่าทรัพย์สินตามเวลา  
B. Depreciation เสื่อมราคา 

74. A client presents that she is now taking a diuretic for hypertension. The most 
appropriate question for the practitioner to ask first is ลูกค้าใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อรักษา
โรคความดันโลหิตสูง ข้อที่ดีที่สุดที่หมอนวดควรถามคือ

A. “Is your condition being controlled?” อาการถูกควบคุมแล้วใช่มั้ย
75. The practitioner has a responsibility to put the interests of a client before his own. 

The main reason is because the practitioner หมอนวดต้องรับผิดชอบผลประโยชน์ของ
ลูกค้าก่อนงตนเอง เหตุผลนี้เนื่องจากหมอนวด

C. has a fiduciary relationship with the client ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าแบบ
ได้ผลประโยชน์ (ค่าตอบแทน)

76. In the glenohumeral joint, in what position is the arm when the highlighted muscle in 
the image is shortened? ในข้อต่อไหล่ ท่าทางใดในแขนที่กล้ามเนื้อในรูปหดตัว

A. Extension กางแขนออก

77. A practitioner received a certificate of attendance for a three-hour continuing 
education seminar that covered an overview of working with cancer patients. She now 
advertises that she is certified in oncology massage. This is an example of a/an หมอ
นวดได้รับใบประกาศการสัมนา 3 ชั่วโมงด้านการทำงานกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง หมอนวดโฆษณา
ตนเองว่าผ่านการรับรองด้านการรักษามะเร็ง แบบนี้เป็นตัวอย่างของ  

B. ethics violation การฝ่าฝืนด้านจรรยาบรรณ  
78.  A client feels dizziness, weak, and dim vision from prone to stand position. What 

cause the condition? ลูกค้ารู้สึกเวียนหัว และตามัวจากเวลานอนคว่ำแล้วลุกขึ้นยืน อะไรที่เป็น
สาเหตุนี้  

A. orthostatic hypotension ความดันตกจากการเปลี่ยนท่าร่างกาย 
79. What is the posterior bone of skull? ข้อใดคือกระดูกด้านหลังของกระโหลก  

D. occipital ท้ายทอย  
80. Which of the following shower provided by multi-sources when client lying on the 

table? ข้อใดคือการอาบน้ำโดยการให้ลูกค้านอนบนเตียง  
C. Vichy Shower การบำบัดด้วยแรงดันน้ำ  

81. Massage was incorporated to Western medicine by the การนวดที่เผยแพร่ในการแพทย์
ตะวันตกมาจาก 

A. Greeks กรีก  
82. Agree to exchange bodywork for cooking classes. When filling income taxes? ตกลงที่

จะใช้การนวดแลกกับการเรียนทำอาหาร คำนวณภาษีเงินได้เมื่อ
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C. Reporting the value of the cooking classes as income รายงานมูลค่าของ
ค่าเรียนทำอาหารเป็นรายได้

83. A client hurt right fibula six weeks ago. She is feeling a deep ache in her calf and has 
requested massage and pain. Which of the following would be the best course of 
action for the practitioner to take for this session? ลูกค้าเจ็บกระดูกหน้าแข้งด้านข้างเมื่อ 6 
เดือนที่แล้ว รู้สึกปวดลึกที่น่อง และขอให้นวดให้ ข้อใดที่หมอนวดควรทำ  

B. health care provider ประกันสุขภาพ  
84. Which type of sweat gland produces an oily lipid secretion?ต่อมเหงื่อใดที่ผลิตสารคัด

หลังที่เป็นน้ำมัน 
A. apocrine 

85. A client presents herniated lumbar and request massage, what is the best course of 
action should the practitioner do? ลูกค้ามีอาการกระดูกเอวเคลื่อนต้องการนวด หมอนวดควร
ทำอย่างไร 

A. provide massage and relieve pain surrounding นวดบรรเทาอาการปวด
บริเวณรอบๆ  

86. The brachial plexus exits the cervical spine and immediately proceeds between what 
two muscles? เส้นประสาทหัวไหล่ออกจากกระดูกคอและผ่านไประหว่างกล้ามเนื้อ 2 อย่างคือ

D. Anterior and middle scalene กล้ามเนื้อสเกลลีนด้านหน้าและตรงกลาง
87. Which of the following is the initial effect of heat treatments upon a client’s heart 

rate? ข้อใดคือผลจากการใช้ความร้อนบำบัดที่มีต่อการเต้นของหัวใจ  
B. Increase เพิ่มขึ้น  

88. Kniepp, Kellogg and Priessnitz are names associated with ชื่อสามคนนี้เกี่ยวข้องกับข้อ
ใด  

A. hydrotherapy วารีบำบัด  
89. Which of the following condition has the effect of life threading? อาการข้อใดมีผลต่อ

ชีวิต(อาจตายได้)  
A. compartment syndrome ภาวะความดันในกล้ามเนื้อผิดปกติ 

90. Which of the following muscle is attach to anterior inferior iliac spine กล้ามเนื้อใดเชื่อม
ไปที่กระดูกอุ้งเชิงกรานด้านหน้า  

A. rectus femoris กล้ามเนื้อหน้าขา  
91. A client thought the practitioner as an authorized… and give him trust like previous 

coach and teacher. What is the condition? ลูกค้าคิดว่าหมอนวดเป็นเหมือนครู เรียกว่า
อาการอะไร 

A. transference ลูกค้ารู้สึกกับหมอนวด  
92. What is performing กำลังทำท่าอะไรในรูป

D. passive abduction กางขา
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93. A client walks in to the office complaining of pain in the lumber area. The practitioner 
decides to perform a postural assessment. The corresponding image reflects the 
client. Which muscle is the most indicated for treatment? ลูกค้าเดินเข้ามาในออฟฟิศ บ่น
ปวดเอว หมอนวดตัดสินใจประเมินท่าทาง ในรูปแสดงท่าทางลูกค้า กล้ามเนื้อใดที่ควรถูกนวด

D. Psoas 

94. When a practitioner gives a gift to a client, the maximum amount the practitioner can 
declare as a tax deduction per year, per client is หมอนวดให้ของขวัลูกค้า มูลค่าสูงสุดที่
สามารถหักภาษีได้ต่อคนต่อปีคือ 

C. $25 
95. Which of the following assessment is best used to determine muscle tension? ข้อใด

เป็นการประเมินอาการตึงของกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด  
D. Palpation สัมผัส 

96. Pelvic joint
A. Synovial/Diarthrotic/Sacroiliac joint

97. Which of the following glands produces progesterone? ต่อมข้อใดผลิตฮอร์โมนโปรเจส
เตอร์โรน 

D. Ovary รังไข่ 
98. Which muscle flexes the elbow? กล้ามเนื้อใดพับศอก  

B. Brachialis 
99. Autoimmune diseases are identified by a/an โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองคือ

A. hyperactive immune system ระะบบภูมคุ้มกันทำงานผิดปกติมากเกินไป
100.The concept that certain techniques create an analgesic effect is known as แนวความ

คิดที่ในการผลิตยาระงับปวดรู้จักในคำว่า  
B. gate-control theory ทฤษฎีการควบคุมการจุดเริ่มต้น


