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 KFP เป็นข้อสอบชนิดเติมค ำ (constructed response questions CRQ) 
รูปแบบหนึ่ง คล้ำยกับ short answer questions

 แตกต่ำงเล็กน้อยจำก short answer ตรงที่กำรเตมิค ำตอบ อำจตอบด้วย
ค ำสั้น ๆ หรือเป็น mini-essay หรือเลอืกตอบจำก choices ก็ได้

 กำรเลือกตอบจำก choices จะไม่ได้เลือกเพยีงหนึ่งค ำตอบที่ถูกต้องเท่ำน้ัน 
จึงแตกต่ำงจำก MCQ ที่เรำคุ้นเคย
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 ข้อส ำคัญหลักกำรของ KFP จะครอบคลุมเน้ือหำที่ “ส ำคัญ” และ ระดับ
บัณฑิต พบ. “จ ำเป็นต้องรู”้ เรื่องนั้น ๆ จะไม่ถำมประเด็นปลกีย่อย 

 ดังนั้น KFP จะถำมเกี่ยวกับ critical points ที่ต้องรู้เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ใน
รำยวิชำวิสัญญีวิทยำนั่นเอง

 ข้อสอบ KFP จึงค่อนข้ำงกระชับ ไม่ยำวต่อเนื่องแบบ MEQ ใช้เวลำข้อละ 
5-10 นำทีเท่ำนั้น
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 หัวข้อต่อไปนี้ เป็นหัวข้อ KFP ที่ผ่ำน consensus จำกคณำจำรย์ภำควิชำว่ำ
มีควำมเหมำะสมกับนสิิตแพทย์ชั้นปทีี่ 5 แต่ละหัวข้อจะระบุรำยละเอียด
critical points ก ำกับไว้เพื่อให้นิสติแพทย์ศึกษำเพิ่มเตมิ

 นสิิตสำมำรถใช้โอกำสอภิปรำย critical points เหล่ำนั้นกับอำจำรย์เมื่อม ี
actual patient encounter ในกำรปฏบิัติงำนเพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและ
ชัดเจนขึ้น
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 Glycemic control ที่เหมำะสมในผู้ป่วยที่มำรับกำรผ่ำตัด

 กำรค ำนวณ insulin เพื่อควบคุม periop blood sugar

 Delayed emergence due to hypoglycemia
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 Drugs to continue/discontinue

 Preop tests according to physical status and surgery type

 Goal of BP control
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 Preop evaluation and preop tests 

 Antiplatelets/anticoagulant use and its anesthetic implication
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 Preop evaluation and premedications

 Intraop bronchospasm and management 
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 Electrolytes derangement in ESRD

 Delayed emergence in ESRD
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 Preop evaluation in thyrotoxicosis

 Thyroid storm

 Complications from thyroidectomy
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 Bradycardia in colonoscopy

 Physiologic changes in pneumoperitoneum

 Carbon dioxide insufflation and respiratory implication
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 Airway exam

 Difficult airway algorithm

 Laryngospasm 

 Upper airway obstruction of 
any cause

 Negative pressure pulmonary 
edema

 ETT size calculation

 Esophageal intubation

 Endobronchial intubation

 ETT kinking, secretion, 
disconnect
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 Physiologic changes in pregnancy

 Spinal anesthesia in cesarean section

 Intrathecal opioids side effects

 PIH and anesthetics implications
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 Positioning and its complications

 Transfusion reaction and massive blood transfusion

 Large tumor and/or massive ascites and anesthetic management
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 Tourniquet and its complications

 Positioning and complications

 Bone cement implantation syndrome

 VAE

 Fat embolism
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 TURP syndrome
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 Inhalation burn and airway compromise

 Fluid and pain management
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 NPO time and full stomach condition

 Rapid sequence induction and intubation
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 Autonomic and hemodynamic change 

 High block/total spinal block Dx and treatment

 Calculation of max dose of LA

 LAST signs and symptoms
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 Obesity and ASA classification

 Pulmonary and respiratory change

 STOP-BANG for OSA
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 Diffusion hypoxia

 Shivering 

 PONV

 Atelectasis 
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 Isosulfan blue use in breast surgery and its effects

 PONV scoring system and its prophylaxis

 Periop steroid use and periop management

 Postop delirium

 Anaphylaxis in anesthesia

 Malignant hyperthermia Dx
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 ภำควิชำจะสุ่ม list of critical points ดังกล่ำวทั้งหมด มำออกข้อสอบ KFP 
10 ข้อในแต่ละ rotate

 เกณฑ์กำรตัดสิน ได-้ตกของข้อสอบ KFP จะพิจำรณำแบบ “อิงเกณฑ์
ร่วมกับอิงกลุ่ม” กล่ำวคือ พจิำรณำจำก 

a. MPL รวมทั้ง 10 ข้อ หรือ

b. Cohen’s compromise method (60% of 95th percentile)

แบบใดแบบหนึ่งที่ต่ ำกว่ำ
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