
ส ำเนำคู่ฉบับ 
(ส ำเนำ) 

 
 
 
 

ระเบียบกองทัพอำกำศ 
ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์ของบุคคลทีส่มัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรจัดท ำระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย ์
ของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ให้เหมำะสม จึงวำงระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์
ของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) พ.ศ.๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

บรรดำระเบียบและค ำสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓   ในระเบียบนี้ 
 ๓.๑ “บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)” 

หมำยควำมว่ำ ผู้ที่กองทัพอำกำศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร โดยแบ่งบุคคล 
ที่สมัครเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงกำรช้ำงเผือก กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มนักเรียนจ่ำอำกำศเป็นนักเรียนทุน
กองทัพอำกำศ 

 ๓.๒ “ผู้สมัครกลุ่มโครงกำรช้ำงเผือก” หมำยควำมว่ำ บุคคลพลเรือนที่สมัคร 
เข้ำโครงกำรช้ำงเผือก เพ่ือคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) 

 ๓.๓ “ผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป” หมำยควำมว่ำ บุคคลพลเรือนที่สมัครสอบคัดเลือก
เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) เป็นกำรทั่วไป 

 ๓.๔ “ผู้สมัครกลุ่มนักเรียนจ่ำอำกำศเป็นนักเรียนทุนกองทัพอำกำศ” หมำยควำมว่ำ 
นักเรียนจ่ำอำกำศที่สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอำกำศและเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) 

 ๓.๕ “คณะกรรมกำรตรวจทำงกำรแพทย์” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรแพทย์ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน ตรวจทำงกำรแพทย์บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร  
(ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๔  บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ต้องมีอวัยวะ 
รูปร่ำง ลักษณะ ท่ำทำง และขนำดร่ำงกำยเหมำะสมแก่กำรเป็นทหำร ไม่เป็นโรค หรือสภำพร่ำงกำย หรือสภำพ
จิตใจ ซึ่งไม่สำมำรถรับรำชกำรทหำรได้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ .ศ.๒๔๙๗ ระเบียบกองทัพไทยว่ำด้วยโรงเรียน
เตรียมทหำร พ.ศ.๒๕๖๑ และตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในผนวก ก และผนวก ข ท้ำยระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๕ ควำมเห็น... 

 

หน่วยรับ 
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ข้อ ๕  ควำมเห็นในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจทำงกำรแพทย์  ณ วันตรวจ 

ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจทำงกำรแพทย์จำกที่อ่ืน 

ข้อ ๖ ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์กำรบินกองทัพอำกำศ รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
และมีอ ำนำจออกระเบียบปลีกย่อย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 ประกำศ  ณ  วันที่   ๑๗   มนีำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
                                      (ลงชื่อ)  พลอำกำศเอก นภำเดช  ธูปะเตมีย์ 
 (นภำเดช  ธูปะเตมีย์) 
                ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 
 
กำรแจกจ่ำย 
- นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
 
ส ำเนำถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.สมชำย  อ้นชนะ 
      (สมชำย  อ้นชนะ) 
             ผอ.กสพ.สนพ.กพ.ทอ. 
                   ๒๑ มี.ค.๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.อ.ต้น ฯ      พิมพ์/ทำน 
น.ท.สุทธิพร ฯ      ตรวจ  



ผนวก ก 

ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
ของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) พ.ศ.๒๕๖๕ 

                         

มำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)   

 บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) จะต้องมีขนำดพิกัด 
ควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย ไม่เป็นโรค หรือสภำพร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจ หรือกลุ่มอำกำร โดยต้องเข้ำรับ 
กำรตรวจตำมมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขนำดพิกัดควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย 
๑.๑ ควำมสูง น้ ำหนัก กำรขยำยของอกเมื่อหำยใจเข้ำและหำยใจออก ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

๑.๒ มีร่ำงกำยได้สัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

๒. ไม่เป็นโรค หรือสภำพร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจ หรือกลุ่มอำกำร ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ร่ำงกำยผิดปกต ิหรือพิกลรูป หรือพิกำร 

๒.๑.๑ ศีรษะและหน้ำผิดรูปจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๑.๒ ผมบำงหรือผมร่วงจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๑.๓ รูปวิปริตต่ำง ๆ (Malformation) ของริมฝีปำกหรือจมูก เช่น ปำกหรือจมูก 

แหว่ง ริมฝีปำกแบะ หรือเชิดจนแลดูน่ำเกลียด หรือหุบลง 
๒.๑.๔ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน 
๒.๑.๕ แขน ขำ 

๒.๑.๕.๑ ยำวไม่เท่ำกันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัด 
๒.๑.๕.๒ โคง้เข้ำหรือออก 
๒.๑.๕.๓ บิดเก 

๒.๑.๖ มือ เท้ำ 
๒.๑.๖.๑ บิดเก 
๒.๑.๖.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำด้วนถึงโคนเล็บ 
๒.๑.๖.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำมีจ ำนวนเกินกว่ำ หรือน้อยกว่ำปกติ 
๒.๑.๖.๔ นิ้วมือหรือนิ้วเท้ำบิดเกและท ำงำนไม่ถนัด 
๒.๑.๖.๕ ช่องระยะนิ้วมือหรือนิ้วเท้ำติดกัน 
๒.๑.๖.๖ ภำวะเท้ำแบนยึดติด (Rigid type) 
๒.๑.๖.๗ เท้ำปุก (Clubfoot) 

๒.๑.๗ ร่ำงกำยผิดรูปจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๒  กระดูก... 

 
 

อำยุ 
ขนำดขยำยของอก (เซนติเมตร) ควำมสูง

(เซนติเมตร) 
น้ ำหนัก 

(กิโลกรัม) เมื่อหำยใจเข้ำ เมื่อหำยใจออก 
อำยุ ๑๖ ปี ๗๖ ๗๓ ๑๕๙ ๔๗ 
อำยุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป ๗๗ ๗๔ ๑๖๑ ๔๙ 
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๒.๒ กระดูกและกล้ำมเนื้อ 
๒.๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนท ำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้กำรไม่ด ี
๒.๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย 
๒.๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป (Arthritis deformans) 
๒.๒.๔ คอเอียง หรือแข็งทื่อเนื่องจำกกระดูก หรือกล้ำมเนื้อพิกำร (Torticollis) 
๒.๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโกง่ หรือแอ่น (Scoliosis or Kyphosis or Lordosis) 
๒.๒.๖ กระดูกอักเสบ (Osteomyelitis) 
๒.๒.๗ กระดูกหักต่อไม่ติดหรือติดแล้วแต่มีควำมพิกำรผิดรูป 
๒.๒.๘ กลำ้มเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบหรือดิสโทรฟี (Dystrophy) 

๒.๓ ผิวหนัง 
๒.๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื้อรังยำกต่อกำรรักษำหรือเป็นที่น่ำรังเกียจต่อผู้อื่น 
๒.๓.๒ สิวบริเวณหน้ำ คอ หรือล ำตัว ซึ่งเป็นมำกจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๓.๓ แผลเรื้อรังของผิวหนัง ซึ่งยำกต่อกำรรักษำ 
๒.๓.๔ แผลเป็นหรือปำนที่หน้ำ มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้ำขึ้นไป หรือมีควำมยำว

มำกจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๓.๕ เนื้องอก (Neoplasm) ที่หน้ำมีขนำดวัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่ ๕ เซนติเมตร

ขึ้นไป 
๒.๓.๖ แผลเป็น หรือไฝ หรือปำน หรือหูด (Wart) หรือซีสต์ (Cyst) ที่ส่วนต่ำง ๆ

ของร่ำงกำยซึ่งมีขนำดใหญ่หรือมำกจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๓.๗ คนเผือก (Albino) 
๒.๓.๘ โรคท้ำวแสนปม (Neurofibromatosis)  
๒.๓.๙ มีรอยสักบนร่ำงกำย 

๒.๔ ตำ 
๒.๔.๑ สำยตำผิดปกติ ดังต่อไปนี้ 

๒.๔.๑.๑ ผู้สมัครกลุ่มโครงกำรช้ำงเผือก 
๒.๔.๑.๑ (๑) กำรมองไกล (Distance vision) ระดับกำรมองเห็น

ด้วยตำเปล่ำ ต่ ำกว่ำ ๒๐/๗๐ และเม่ือแก้ไขด้วยกำรสวมแว่นสำยตำแล้ว ต่ ำกว่ำ ๒๐/๒๐ 
๒.๔.๑.๑ (๒) กำรมองใกล้ (Near vision) ระดับกำรมองเห็น

ด้วยตำเปล่ำ ต่ ำกว่ำ ๒๐/๒๐ 
๒.๔.๑.๒ ผู้สมัครกลุ่มบุคคลทั่วไป และผู้สมัครกลุ่มนักเรียนจ่ำอำกำศ

เป็นนักเรียนทุนกองทัพอำกำศ 
๒.๔.๑.๒ (๑) กำรมองไกล (Distance vision) ระดับกำรมองเห็น

ด้วยตำเปล่ำ ต่ ำกว่ำ ๒๐/๔๐  
๒.๔.๑.๒ (๒) กำรมองใกล้ (Near vision) ระดับกำรมองเห็น

ด้วยตำเปล่ำ ต่ ำกว่ำ ๒๐/๒๐ 
๒.๔.๒ ตำเหล่ (Squint) จนปรำกฏเด่นชัด 
๒.๔.๓ ต้อกระจก (Cataract) 

 
๒.๔.๔  แผลที่... 
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๒.๔.๔ แผลที่กระจกตำ (Corneal ulcer) 
๒.๔.๕ ลูกตำสั่น (Nystagmus) 
๒.๔.๖ หนังตำตก (Ptosis) หรือหนังตำม้วนออกนอก (Ectropion) หรือหนังตำ

ม้วนเข้ำใน (Entropion) 
๒.๔.๗ บอดสี 
๒.๔.๘ ขนตำย้อยเข้ำข้ำงในหรือย้อยออกข้ำงนอก (Trichiasis or Distichiasis) 
๒.๔.๙ หนังตำแหว่งจนเสียรูป 
๒.๔.๑๐ ขอบหนังตำอักเสบมำกหรือเรื้อรัง 
๒.๔.๑๑ หนังตำปิดไม่สนิท 
๒.๔.๑๒ ซีสต์ของหนังตำ 
๒.๔.๑๓ ถุงน้ ำตำอักเสบมำกหรือเรื้อรัง 
๒.๔.๑๔ เยื่อบุตำอักเสบมำกหรือเรื้อรัง 
๒.๔.๑๕ ริดสีดวงตำ (Trachoma) 
๒.๔.๑๖ ต้อเนื้อซึ่งงอกเข้ำไปในลูกตำด ำเกินกว่ำ ๑ มิลลิเมตร 
๒.๔.๑๗ ตำโปน (Exophthalmos) จนปรำกฏเด่นชัดแลดูน่ำเกลียด 
๒.๔.๑๘ กระจกตำอักเสบเรื้อรัง (Chronic Keratitis) 
๒.๔.๑๙ ต้อหิน (Glaucoma) 
๒.๔.๒๐ ช่องหนังตำ (Palpebral fissure) กว้ำงไม่เท่ำกันจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๔.๒๑ มีลักษณะกระจกตำไม่ปกติ 

๒.๕ หู คอ จมูก 
๒.๕.๑ ใบหูผิดขนำด หรือผิดรูปจนปรำกฏชัด 
๒.๕.๒ ช่องหูชั้นนอกอักเสบอย่ำงเรื้อรัง หรือช่องหูชั้นกลำงอักเสบ 
๒.๕.๓ เยื่อแก้วหูบุ๋มหว ำ (Retracted Eardrum) มำกจนไม่สำมำรถเคลื่อนไหวได้ 
๒.๕.๔ เยื่อแก้วหูทะลุ 
๒.๕.๕ กำรได้ยินเสียงของหูผิดปกติ 
๒.๕.๖ กระดูกมำสตอยด์อักเสบ 
๒.๕.๗ เคยผ่ำตัดกระดูกมำสตอยด์ออกท้ังหมด (Radical Mastoidectomy) 
๒.๕.๘ กำรพูดผิดปกติท้ังเสียงและกำรเคลื่อนไหวของริมฝีปำก 
๒.๕.๙ ควำมพิกำรที่ท ำให้ล ำคอท ำงำนไม่ได้ตำมปกติ 
๒.๕.๑๐ เพดำนโหว่ หรือเพดำนสูงจนพูดไม่ชัด 
๒.๕.๑๑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังและโตมำก 
๒.๕.๑๒ จมูกบี้จนผิดปกติ หรือจมูกบี้เล็กน้อยและพูดไม่ชัด 
๒.๕.๑๓ จมูกโหว่ไม่มีโครง 
๒.๕.๑๔ ผนังกั้นช่องจมูกคด หรือมีกระดูกยื่น หรืองอก (Septal deviation, 

spurs and ridges) หรือจมูกอักเสบชนิดโตขึ้น (Hypertrophic rhinitis) ทั้งหมดนี้จะต้องมีควำมผิดปกติ 
เกินกว่ำครึ่งหนึ่งของช่องจมูก 

๒.๕.๑๕ ผนังก้ันช่องจมูกทะลุ 
๒.๕.๑๖ เยื่อจมูกอักเสบเรื้อรัง (Chronic rhinitis)  
๒.๕.๑๗ เนื้องอกในจมูก (Nasal polyp) 
๒.๕.๑๘ โพรงกระดูกข้ำงจมูกอักเสบ (Paranasal sinusitis) 
 

๒.๖  ฟัน ... 
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๒.๖ ฟัน 
๒.๖.๑ มีฟันไว้เคี้ยวอำหำรได้ไม่ครบตำมหลักเกณฑ์ คือ ก ำหนดให้มีฟันกรำม 

(Molars) และฟันกรำมน้อย (Premolars) อย่ำงน้อยข้ำงบน ๖ ซี่ ข้ำงล่ำง ๖ ซี่ ฟันหน้ำ (Incisors and 
canines) ข้ำงบน ๔ ซี่ ข้ำงล่ำง ๔ ซี่ ฟันที่ถอนไปแล้วหำกได้รับกำรใส่เรียบร้อยมั่นคงด้วยวิธีท ำสะพำน 
(Bridge) หรือรำกฟันเทียม (Implant) จึงให้นับเป็นจ ำนวนซี่ได้ตำมจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้น และจะต้องไม่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

๒.๖.๑.๑ ฟันเป็นรูที่ไม่ได้รับกำรอุดหรืออุดด้วยวัสดุอุดชั่วครำว 
๒.๖.๑.๒ ฟันที่อุดหรือท ำครอบไม่เรียบร้อย 
๒.๖.๑.๓ ฟันน้ ำนมที่เหลือในต ำแหน่งที่ผิดปกติ 
๒.๖.๑.๔ ฟันตำย เว้นแต่คลองประสำทได้รับกำรอุดที่ถูกต้องแล้ว 
๒.๖.๑.๕ ฟันซ้อนเกจนไม่สำมำรถที่จะจัดให้สบกันได้กับฟันธรรมดำหรือ

ฟันปลอม 
๒.๖.๑.๖ มีกำรถูกท ำลำยอย่ำงรุนแรงของอวัยวะที่รองรับตัวฟัน เช่น กระดูก

เหงือก เยื่อหุ้มรำกฟัน 
๒.๖.๒ มีช่องว่ำงระหว่ำงฟันหน้ำห่ำงจนแลดูน่ำเกลียด 
๒.๖.๓ กำรสบของฟันที่ผิดปกติอย่ำงมำกจนท ำให้ใบหน้ำผิดรูปหรือกำรเคี้ยว

อำหำรธรรมดำไม่ได้ผล 
๒.๖.๔ ถุงน้ ำ (Cysts) หรือกำรอักเสบที่เรื้อรัง หรือโรคเหงือกอักเสบอย่ำงรุนแรง 

หรือพยำธิสภำพอ่ืน ๆ ในปำก เช่น ฟันคุดฟันที่ยังไม่ขึ้น หรือฟันที่ขึ้นผิดที่ ซึ่งสภำพกำรเช่นนี้ อำจท ำให้เกิด
อันตรำยต่อสุขภำพหรืออวัยวะข้ำงเคียง 

๒.๗ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๒.๗.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่ ำ ๑๐๐ ครั้ งต่อนำที หรือช้ำกว่ำ ๕๐ ครั้ งต่อนำที  

หรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V. block) หรือเต้นผิดปกติชนิดเอเทรียลไฟบริลเลชั่น หรือเอเทรียลฟลัทเตอร์  
(Atrial fibrillation or Atrial flutter)  

๒.๗.๒ ควำมดันเลือดสูงกว่ำ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรของปรอท หรือต่ ำกว่ำ 
๑๐๐/๕๐ มิลลิเมตรของปรอท 

๒.๗.๓ ลักษณะแสดงทำงคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (ECG) ผิดปกต ิ
๒.๗.๔ หัวใจมีขนำดโตมำกผิดปกติ 
๒.๗.๕ หัวใจพิกำรแต่ก ำเนิด (Congenital heart diseases) 
๒.๗.๖ หัวใจวำยและมีเลือดคั่ง (Congestive heart failure) 
๒.๗.๗ ลิ้นหัวใจพิกำร 
๒.๗.๘ หลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) ของหลอดเลือดใหญ่ 
๒.๗.๙ หลอดเลือดด ำขอดอยู่ที่ถุงอัณฑะ ขำ หรือแขน ซึ่งเป็นมำกจนเห็นได้ชัด 

๒.๘ ระบบหำยใจ 
๒.๘.๑ หลอดลมอักเสบ ซึ่งก ำลังปรำกฏอำกำรฟังได้ชัดเจน 
๒.๘.๒ หลอดลมอักเสบเรื้อรังพร้อมกับมีถุงลมในปอดพอง (Chronic bronchitis 

with emphysema)  
๒.๘.๓ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

 
๒.๘.๔  หลอดลม… 
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๒.๘.๔ หลอดลมขยำยพอง (Bronchiectasis) 
๒.๘.๕ มีน้ ำ หรือหนอง หรือลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 
๒.๘.๖ วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis) 
๒.๘.๗ ปอดอักเสบหรือมีพยำธิสภำพอ่ืน ๆ 
๒.๘.๘ หืด (Bronchial asthma) 

๒.๙ ระบบทำงเดินอำหำร 
๒.๙.๑ ฟิสตูล่ำ (Fistula) หรือไซนัส (Sinus) ที่ผนังท้อง 
๒.๙.๒ ไส้เลื่อนทุกชนิด 
๒.๙.๓ ตับหรือม้ำมโต ซึ่งตรวจพบโดยกำรใช้มือคล ำ 
๒.๙.๔ ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
๒.๙.๕ ฝีที่ตับ (Abscess of liver) 
๒.๙.๖ ดีซ่ำน 
๒.๙.๗ ริดสีดวงทวำรหนักที่เห็นได้ชัด 
๒.๙.๘ ทวำรหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ำยของล ำไส้ปลิ้นออกมำนอกทวำรหนัก 
๒.๙.๙ ฝีคัณฑสูตร 
๒.๙.๑๐ กำรตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก 

๒.๑๐ ระบบทำงเดินปัสสำวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกำมโรค 
๒.๑๐.๑ ไต กรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง 
๒.๑๐.๒ นิ่ว 
๒.๑๐.๓ ผลกำรตรวจปัสสำวะมีไข่ขำว (Albumin) หรือน้ ำตำล 
๒.๑๐.๔ องคชำติถูกตัดหรือขำด 
๒.๑๐.๕ อัณฑะไม่ลงมำที่ถุงอัณฑะหรือถูกตัดออก 
๒.๑๐.๖ ถุงน้ ำท่ีลูกอัณฑะ (Hydrocele) 
๒.๑๐.๗ อัณฑะอักเสบ (Orchitis) หรือท่ออสุจิอักเสบ (Epididymitis) 
๒.๑๐.๘ อัณฑะเหี่ยวหด (Atrophy of testis) 
๒.๑๐.๙ กำมโรค 
๒.๑๐.๑๐ ผลกำรตรวจน้ ำเหลืองวินิจฉัยว่ำเป็นกำมโรค (VDRL และ TPHA) 
๒.๑๐.๑๑ กะเทย (Hermaphrodism) 

๒.๑๑ ระบบจิตประสำท 
๒.๑๑.๑ โรคจิต (Psychotic disorders) 
๒.๑๑.๒ บุคลิกภำพผิดปกติ (Personality disorder) 
๒.๑๑.๓ ควำมผิดปกติของกำรพูดและควำมเข้ำใจภำษำ (Aphasia) 
๒.๑๑.๔ กำรเคลื่อนไหวผิดปกติ (Movement disorders) 
๒.๑๑.๕ โรคควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ขั้นรุนแรง (Severe mood disorder) 
๒.๑๑.๖ โรควิตกกังวลเรื้อรัง (Chronic anxiety disorder) 
๒.๑๑.๗ พัฒนำกำรผิดปกติ (Developmental disorder) 
๒.๑๑.๘ โรคลมชัก (Epilepsy) 

 
๒.๑๒  เบ็ดเตล็ด ... 
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๒.๑๒ เบ็ดเตล็ด 
๒.๑๒.๑ โรคที่ เกี่ยวกับแพ้สำร โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่ เกี่ยวกับเมตำโบลิซึม 

และโรคที่เก่ียวกับโภชนำกำร (Allergy, Endocrine system, Metabolic and Nutritional disease) 
๒.๑๒.๑.๑ ต่อมไทรอยด์ เป็นพิษ ไม่ว่ำจะมีคอพอกด้วยหรือไม่  

(Thyrotoxicosis with or without goiter) 
๒.๑๒.๑.๒ โรคคอพอก (Simple goiter) 
๒.๑๒.๑.๓ ต่อมไทรอยด์หย่อนสมรรถภำพ (Myxedema) 
๒.๑๒.๑.๔ เบำหวำน (Diabetes mellitus) 
๒.๑๒.๑.๕ ร่ำงกำยโตผิดปกติ (Acromegaly) 
๒.๑๒.๑.๖ โรคอ้วน (Obesity) 

๒.๑๒.๒ โรคของเลือดและอวัยวะก่อก ำเนิดเลือด (Diseases of blood and 
blood forming organs) ผิดปกติอย่ำงถำวรและอำจเป็นอันตรำย 

๒.๑๒.๓ โรคติดเชื้อหรือโรคที่เกิดจำกปำรำสิต (Infectious and parasitic diseases) 
๒.๑๒.๓.๑ โรคเรื้อน (Leprosy) 
๒.๑๒.๓.๒ โรคเท้ำช้ำง (Filariasis) 
๒.๑๒.๓.๓ โรคคุดทะรำดหรือรองพ้ืน (Yaws) 
๒.๑๒.๓.๔ โรคติดต่ออันตรำย 

๒.๑๒.๔ เนื้องอก (Neoplasm) 
๒.๑๒.๔.๑ เนื้องอกไม่ร้ำยที่มีขนำดใหญ่ 
๒.๑๒.๔.๒ เนื้องอกไม่ว่ำจะเป็นแก่อวัยวะใด (Malignant neoplasm 

of any organ)  
๒.๑๒.๔.๓ โรคของต่อมน้ ำเหลือง 

๒.๑๒.๕ กำรใช้สำรเสพติดและโรคติดยำเสพติด 
๒.๑๒.๖ โรคเอดส์ (AIDS) ผลตรวจเลือด HIV เป็นบวก หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

๒.๑๓ โรค หรือสภำพร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจ หรือกลุ่มอำกำร อ่ืนใด ซึ่งมิได้ระบุไว้  
แตค่ณะกรรมกำรตรวจทำงกำรแพทย์มีควำมเห็นว่ำไม่สมควรรับเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร 

๓. กลุ่มอำกำรหำยใจหอบลึกและมือเท้ำจีบเกร็ง (Hyperventilation syndrome) 
๓.๑ เป็นภำวะที่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกศึกษำของนักเรียนเตรียมทหำร 
๓.๒ สำเหตุอำจเกิดจำกกำรปรับตัวต่อควำมเครียด ที่ ไม่ เหมำะสมของผู้ ป่ วย 

(Adjustment disorder) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลิกภำพบำงชนิด สภำวะแวดล้อม ครอบครัว และอำจเกิดจำก 
กำรเลี้ยงดูตั้งแต่ในวัยเด็ก ผู้ที่มีอำกำรดังกล่ำวจึงควรได้รับกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  
ซึ่งหำกผู้ป่วยได้รับกำรดูแล และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำที่ถูกต้องแล้วก็อำจสำมำรถปรับตัวเอง และป้องกันไม่ให้
เกิดอำกำรดังกล่ำวได้อีก 

๓.๓ หำกผู้ป่วยได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงเต็มที่แล้วยังคงมีอำกำรหอบลึกและมือเท้ำจีบเกร็ง
(Hyperventilation syndrome) อย่ำงต่อเนื่องจ ำนวน ๓ ครั้ง ภำยในระยะเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจทำงกำรแพทย์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยมีจิตแพทย์ร่วมด้วย เพ่ือท ำกำรตรวจประเมิน
และออกใบรับรองควำมเห็นในกำรพิจำรณำให้พ้นจำกสภำพนักเรียนเตรียมทหำร โดยไม่ต้องเสียค่ำปรับ 

 

 



ผนวก ข 

ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยมำตรฐำนกำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
ของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                

มำตรฐำนกำรทดสอบสุขภำพจิตของบุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ)                                       

 บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ 
ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบสุขภำพจิต ดังต่อไปนี้ 

๑. กำรทดสอบสุขภำพจิต ๒ ด้ำน 
๑.๑ กำรทดสอบในด้ำนบุคลิกภำพ กำรปรับตัว และกำรท ำงำนภำยใต้ภำวะแรงกดดัน 
๑.๒ กำรทดสอบในด้ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์เชิงเหตุผล 

๒. วิธีกำรทดสอบ 
๒.๑ กำรทดสอบสุขภำพจิตทั้ง ๒ ด้ำน จะท ำกำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ

ที่เป็นมำตรฐำน (Standardized test) โดยเป็นกำรทดสอบแบบกลุ่ม (Group test) ใช้เวลำประมำณ ๑๒๐ นำท ี
๒.๒ กรณีผลกำรประเมินจำกแบบทดสอบทำงจิตวิทยำบำงด้ำนของบุคคลที่สมัคร 

เข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ที่คะแนนเกินเกณฑ์มำตรฐำนของแบบทดสอบทำง
จิตวิทยำ จะตรวจประเมินเพ่ิมเติม โดยกำรสัมภำษณ์กับจิตแพทย์เป็นรำยกรณีเท่ำนั้น 

๓. เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินกำรทดสอบ 
 บุคคลที่สมัครเข้ำเป็นนักเรียนเตรียมทหำร (ในส่วนของกองทัพอำกำศ) ต้องเข้ำรับกำรทดสอบ
ให้ครบทุกขั้นตอน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด โดยจะต้องได้คะแนนรวมจำกกำรทดสอบสุขภำพจิต ๒ ด้ำน 
ไมต่่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ                                                                         
   
 

                                            
 


