
ผนวก ก 

โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ๑. โรคหรือความผิดปกติของตา 
   ๑.๑ ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่

ในระดับต่่ากว่า ๓/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
   ๑.๒ สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ 

๖/๒๔ หรือต่่าว่าทั้งสองข้าง 
   ๑.๓ สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง 

   ๑.๔ ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
   ๑.๕ ต้อหิน (Glaucoma) 
   ๑.๖ โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy) 
   ๑.๗ กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง 
   ๑.๘ ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท่างานสูญเสียอย่างถาวร (Cranial Nerve 3rd, 4th, 6th) 

 ๒.  โรคหรือความผิดปกติของหู 
   ๒.๑ หูหนวกท้ังสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อวินาที

หรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง 
   ๒.๒ หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
   ๒.๓ เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง 

 ๓.  โรคของหัวใจและหลอดเลือด 
   ๓.๑ หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๓.๒ ลิ้นหัวใจพิการ 
   ๓.๓ การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง 
   ๓.๔ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย 
   ๓.๕ หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
   ๓.๖ หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย 

 ๔.  โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
   ๔.๑ โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ๔.๒ ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย 

 ๕.  โรคของระบบหายใจ 
   ๕.๑ โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
   ๕.๒ โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท่างานของระบบทางเดิน
หายใจ โดยตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second และ,หรือ Forced Vital 
Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

๕.๓  โรคความดัน... 
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   ๕.๓ โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
   ๕.๔ โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์ปอด 
   ๕.๕ โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยด้วย
การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)  

 ๖.  โรคของระบบปัสสาวะ 
   ๖.๑ ไตอักเสบเรื้อรัง 
   ๖.๒ กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
   ๖.๓ ไตวายเรื้อรัง 
   ๖.๔ ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystic Kidney) 

 ๗.  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
   ๗.๑ โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ 
    ๗.๑.๑ ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
    ๗.๑.๒ ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
    ๗.๑.๓ โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy) 
   ๗.๒ แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 

    ๗.๒.๑ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุด
แล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 

    ๗.๒.๒ นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๓ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
    ๗.๒.๔ นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ

ถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๕ นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๖ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๗ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึง

ขั้นใช้การไม่ได้ 
    ๗.๒.๘ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือ

พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
   ๗.๓ คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร 
   ๗.๔ กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   ๗.๕ กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่ง
ส่วนใดใช้การไม่ได ้
 

๘.  โรคของต่อม … 
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 ๘.  โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม 
   ๘.๑ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๘.๒ ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
   ๘.๓ ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
   ๘.๔ เบาหวาน 

   ๘.๕ ภาวะอ้วน  (Obesity) ซึ ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย  (Body Mass Index)
ตั้งแต ่๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 

   ๘.๖ โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้่า      
อีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอ่ืน ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 

   ๘.๗ ภาวะต่อมธัยรอยด์ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 

 ๙.  โรคติดเชื้อ 
   ๙.๑ โรคเรื้อน 
   ๙.๒ โรคเท้าช้าง 
   ๙.๓ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

 ๑๐.   โรคทางประสาทวิทยา 
     ๑๐.๑ จติเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๖๙ หรือต่่ากว่านั้น 

     ๑๐.๒ ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร 
     ๑๐.๓ ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร 
     ๑๐.๔ อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
     ๑๐.๕ สมองเสื่อม (Dementia) 
     ๑๐.๖ โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ท่าให้เกิดความผิดปกติอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร 
     ๑๐.๗ กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

๑๑.   โรคทางจิตเวช 
    ๑๑.๑ โรคจิตที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง 
      ๑๑.๑.๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
      ๑๑.๑.๒ โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant delusional disorder, Induced 

Delusional Disorder) 
      ๑๑.๑.๓ โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective disorder) 
      ๑๑.๑.๔ โรคจิตทีเ่กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain 

Damage and Dysfunction) 
      ๑๑.๑.๕ โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 
   ๑๑.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรง หรือเรื้อรัง 
      ๑๑.๒.๑ โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder) 
 

๑๑.๒.๒ โรคอารมณ.์.. 
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      ๑๑.๒.๒ โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder 

due to Brain Damage and Dysfunction to Physical Disorder) 
      ๑๑.๒.๓ โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, 

Unspecified Mood Disorder) 
      ๑๑.๒.๔ โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

   ๑๑.๓ โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
      ๑๑.๓.๑ จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่่ากว่านั้น (Mental 

Retardation) 
      ๑๑.๓.๒ โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา

(Pervasive Development) 

๑๒.   โรคอ่ืน ๆ 
     ๑๒.๑ กระเทย (Hermaphrodism) 
     ๑๒.๒ มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
     ๑๒.๓ โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
     ๑๒.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver) 
     ๑๒.๕ คนเผือก (Albino) 
     ๑๒.๖ โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 
     ๑๒.๗ กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
    ๑๒.๘ รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่ 
      ๑๒.๘.๑ จมูกโหว่ 
      ๑๒.๘.๒ เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด 
    ๑๒.๙ โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & 
Congenital Ichthyosiform Erythroderma) 
 

------------------------------------------------ 
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ลักษณะโรคและความพิการที่ไม่สามารถรับราชการในกองทัพอากาศ  
ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ 

เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ 
 

  ๑. โรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงออกตามความใน มาตรา ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

  ๒. โรคความดันโลหิตสูง วัดท่านั่ง สูงกว่าเกณฑ์ดังนี้ 
   ๒.๑ อายุ ๓๕ ปี  ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๒ อายุ ๓๕ - ๔๕ ปี  ๑๕๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 
   ๒.๓ อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป  ๑๕๕/๙๐ มิลลิเมตรปรอท 

  ๓. โรคเบาหวาน 

  ๔. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  ๕. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

  ๖. โรคหรือความพิการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการแพทย์เห็นว่า 
ไม่สามารถรับราชการได้ 

  
------------------------------------------------ 
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ข้อก่าหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย 

 
ลักษณะรอยสักบนร่างกายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการบรรจุ

เข้ารับราชการและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑.  เมื่อสวมชุดกีฬา (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) แล้วปรากฏรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด 
(บริเวณสีแดง ตามภาพประกอบ) ดังนี้ 

 ๑.๑ บริเวณศีรษะและใบหน้า ได้แก่ หนังศีรษะ เปลือกตาด้านนอก ปาก ใบหู และคอ 
 ๑.๒ บริเวณแขนและมือ ได้แก่ นิ้วมือทุกนิ้ว ฝ่ามือ หลังมือ ข้อมือ แขนท่อนล่าง ข้อศอก 
ข้อพับแขน และครึ่งท่อนแขนบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกหัวไหล่ถึงปลายกระดูกข้อศอก)  
 ๑.๓ บริเวณขาและเท้า ได้แก่ นิ้วเท้าทุกนิ้ว ฝ่าเท้า หลังเท้า ข้างเท้าด้านนอกและด้านใน 
ข้อเท้า ขาท่อนล่าง เข่า ข้อพับขา และครึ่งท่อนขาบน (วัดระยะกึ่งกลางระหว่างกระดูกข้อสะโพกและกระดูกหัวเข่า) 

๒.  รอยสักบนร่างกายที่อยู่ภายใต้ร่มผ้า (บริเวณสีน้่าเงิน ตามภาพประกอบ) ที่มีรูป ตัวอักษร 
ข้อความ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงความรุนแรง ลามก หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือขัดกับหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี 
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