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โรคและสภาพรางกายที่สง ผลกระทบตอภาพลักษณข องทางราชการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาแลว เห็นวาไมเหมาะสมตอการบรรจุเปนลูกจางชั่ว คราว สังกัดกองบิน41
บัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 76
(พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวาไมเหมาะสม หรือมีผลกระทบแกทางราชการ ในการบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว สังกัดกองบิน 41
ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ขอ 1. โรคหรื อสภาพร างกาย หรื อสภาพจิ ต ใจ ซึ่ง ไมส ามารถจะรั บ ราชการทหารได ต าม
มาตรา 41 คือ
(1) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็น
ยังอยูใ นระดับต่ํากวา 7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกวา 10 องศา
(ข) สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็นยังอยู
ในระดับ 6/24 หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
(ค) สายตาสั้นมากกวา 8 ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา 5 ไดออปเตอร
ทั้งสองขาง
(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
(จ) ตอหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ขาง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุน ทั้งสองขาง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไมทํางาน สูญเสียอยางถาวร (Cranial never
3rd, 4 th,6 th)”
(2) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองขางคือ ตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ 500 - 2,000 รอบ/
วินาที หรือเกินกวา 55 เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวรจนอาจอันตรายรายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
(ฉ) หลอดเลือดภาย...
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(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(4) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางรุนแรงและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(5) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ไดรับการวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่ มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมี การสูญเสียการทํางานของ
ระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดไดคา Forced Expiratory Volume in One Second
หรือ Forced Vital Capacity ต่ํากวารอยละ 60 ของคามาตรฐานตามเกณฑ
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดย
การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) หรือโดยการใสสายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้ําในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโดยภาพถายรังสีทรวงอก
หรือเอกซเรยคอมพิวเตอรปอด
(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัย
ดวยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(6) โรคของระบบทางเดินปสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystis Kidney)
(7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
(ก) โรคขอหรือความผิดปกติของขอ ดังตอไปนี้
1) ขออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
2) ขอเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
3) โรคขอและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติดังตอไปนี้
1) แขน ขา มือ หรือเทา ดวน หรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุด
แลวก็ยังใชการไมได
2) นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
3) นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอ ปลายนิ้ว
4) นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการจนถึงขั้นใชการไมได
5) นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใชการไมไดh
6) นิ้วเทาใน…

-36) นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการ
ถึงขั้นใชการไมได
7) นิ้ว เทาในเทาแตล ะขางตั้งแตหนึ่งนิ้ว ขึ้น ไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ วหรื อ
พิการถึงขั้นใชการไมได
8) นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่ง ตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้วหรือ
พิการจนถึงขั้นใชการไมได
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกง หรือคด หรือแอน จนเห็นไดชัดหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลให
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใดใชการไมได
(8) โรคของตอมไรทอ และภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
(ง) เบาหวาน
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหารดุลสารน้ํา
อีเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
(ช) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
(9) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเทาชาง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
(10) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา 69 หรือ ต่ํากวานั้น
(ข) ใบ (Mutism) หรือพูดไมเปนภาษา หรือฟงภาษาไมรูเรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทาํ ใหมีอาการชัก (Seizures) อยางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา มือ หรือเทาชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(11) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
1) โรคจิตเภท…
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1) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
2) โรคจิตกลุมหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced
Delusional Disorder)
3) โรคสคิซโซแอฟแฟคทีป (Schizoaffective Disorder)
4) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to Brain
Damage and Dysfunction)
5) โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
(ข) โรคอารมณแปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
1) โรคอารมณแปรปรวน (Manic Episode ,Bipolar Affective Disorder)
2) โรคอารมณแปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder
due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
3) โรคอารมณแปรปรวนอื่นๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
4) โรคซึมเศรา (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)
(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
1) จิ ต เจริ ญ ล า ช า ที่ มี ร ะดั บ เชาว ป ญ ญา 70 หรื อ ต่ํ า กว า (Mental
Retardation)
2) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา
(Pervasive Developmental Disorder)
(12) โรคอื่นๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก
1) จมูกโหว
2) เพดานโหวหรือสูงหรือลิ้นไกสั้นพูดไมชัด
(ฌ) โรคผิ ว หนั ง ลอกหลุ ด ตั ว ผิ ด ปกติ แ ต กํ า เนิ ด ชนิ ด เด็ ก ดั ก แด (Lamellar
Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
ขอ 2 โรคที.่ ..
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ขอ 2 โรคที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสม หรือมีผลกระทบแกทางราชการ
ในการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน สังกัดกองบิน41
(1) โรคเอดส
(2) ตาบอดสี
ขอ 3 ผูที่มี “รอยสัก” เมื่อสวมเครื่องแบบปกติคอพับแขนสั้นแลวปรากฏรอยสักใหเห็นอยาง
ชัดเจนนอกรมผา/มีรอยสักที่มีลักษณะที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของทางราชการซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นวาไมเหมาะสมตอการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน สังกัดกองบิน41

