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ราชกจิจานุเบกษาของ Socialstyrelsen 
 
ผูร้ับผดิชอบในการลงประกาศ: หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย Eleonore Källstrand Nord 
 
กฎขอ้บงัคบัของสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์
เกีย่วกบัการเก็บตวัอยา่งในการสบืสวนของการเป็นบดิาไปตรวจ; 

ประกาศใช ้ณ วนัที ่13 พฤษภาคม 2013 
 
กฎขอ้บงัคบัของสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ทีม่กีฎหมายเกีย่วกบัการตรวจเลอืด ฯลฯ ในการสบืสวนของ
การเป็นบดิา 6 § förordning- en (1969:624) รองรับ 
  

ในราชกจิจานุเบกษาของ Socialstyrelsen (SOSFS) จะมกีารลงประกาศกฎหมาย
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคําแนะนําทัว่ไปจากทางราชการเพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ 
• กฎระเบยีบฯตา่งๆเหลา่นัน้เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม 
• คําแนะนําทัว่ไป ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการทีจ่ะสามารถ หรอืสมควรนําคํา
ทีป่ระกาศไปใช ้ และไมไ่ดไ้ปยบัยัง้ขดัขวางวธิกีารอืน่ทีจ่ะทําใหบ้รรลจุดุมุง่หมายตาม
คําประกาศ 
ทกุๆปีทาง Socialstyrelsen จะมกีารลงประกาศทีเ่กีย่วกบักฎหมายขอ้บงัคบัทีต่อ้ง
ปฏบิตัติามและคําแนะนําทัว่ไป 
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ดา้นทีนํ่าไปใช ้
1 § กฎขอ้บงัคบัหลา่นีเ้กีย่วกบัการเก็บตวัอยา่งไปตรวจกอ่นการสบืสวนของการเป็นบดิา ตามทีร่ะบไุว ้
ในกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตรวจเลอืด ฯลฯ (1958:642) 
 
ใบรบัรองการเก็บตวัอยา่งไปตรวจ 
2 § บคุคลทีรั่บผดิชอบเก็บตวัอยา่งไปตรวจจะตอ้งออกใบรับรองการเก็บตวัอยา่งไปตรวจใหแ้กผู่ท้ีจ่ะ
รับการตรวจกอ่นทีจ่ะมกีารเก็บตวัอยา่ง ใบรับรองจะออกใหโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ ”Provtagningsintyg” 
(ส ิง่ท ีแ่นบมาดว้ย) 
 
การตรวจยนืยนัการแสดงตวัของผูม้ารบัการตรวจ 
3 § กอ่นทีจ่ะมกีารเก็บตวัอยา่งไปตรวจ บคุคลทีจ่ะกระทําการจะตอ้งตรวจยนืยนัการแสดงตวัของผูท้ี่
จะรับการตรวจ ในใบรับรองการเก็บตวัอยา่งไปตรวจ จะตอ้งระบวุธิกีารไดม้าซึง่การตรวจยนืยนัในการ
แสดงตวัของผูนั้น้  

ผูม้ารับการตรวจ จะตอ้งยนืยนัการแสดงตวัของตนโดยการลงลายมอืชือ่ในใบรับรองนัน้กอ่นมกีาร
เก็บตวัอยา่งไปตรวจ ถา้การแสดงตวัของผูม้ารับการตรวจไดถ้กูตรวจยนืยนัโดยบคุคลอืน่, ก็ใหบ้คุคลผู ้
นัน้ลงลายมอืชือ่ในใบรับรองการเก็บตวัอยา่งดว้ย 

ถา้ผูท้ีม่ารับการตรวจมอีายไุมค่รบ 18 ปีบรบิรูณ์, ใหผู้ป้กครอง หรอืมฉิะนัน้ก็ใหบ้คุคลทีต่รวจยนืยนั
การแสดงตวัของผูม้ารับการตรวจ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในใบรับรองนัน้ 
 
การทาํเครือ่งหมายบนตวัอยา่งทีเ่ก็บไปตรวจ, ฯลฯ 
4 § กอ่นเก็บตวัอยา่งใหบ้คุคลทีจ่ะกระทําการ ทําเครือ่งหมายดว้ยการเขยีนชือ่และหมายเลขประจําตวั 
หรอืหมายเลขระบบทีใ่ช ้
 
5 § ในการเก็บตวัอยา่งเลอืดไปตรวจใหใ้ชห้ลอดทดลอง-EDTA เมือ่เก็บตวัอยา่งเลอืดแลว้ ใหจั้บ
หลอดทดลองนัน้กลบัขึน้กลับลงสองสามครัง้ 
 

SOSFS 2013:20 (M) 
คัดลอกจากทีป่ระกาศใช ้เมือ่วันที ่4 มถินุายน 2013 
 
SOSFS 
2013:20 การปฏบิตัติอ่ตวัอยา่งทีเ่ก็บสง่ตรวจ 

6§ ใหส้ง่ตวัอยา่งทีเ่ก็บสง่ตรวจ และใบรับรองการเก็บตวัอยา่งไปพรอ้มๆกนัที่
สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ (Rättsmedicinalverket) แผนกนติวิทิยาศาสตรด์า้น
สารพันธกุรรม และนติวิทิยาศาสตรด์า้นเคมทีีล่นิเช ิป้ปิง (Linköping) 

 
1. กฎขอ้บงัคบันีม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต ่วนัที ่1 เดอืนสงิหาคม 2013 
2. จากการทีม่กีฎหมายนี ้ มผีลใหม้กีารยกเลกิใชก้ฎหมายและคําแนะนําทัว่ไป

ของสถาบนันติวิทิยาศาสตร ์ เกีย่วกบัการเก็บตวัอยา่งเพือ่การตรวจในการสบื
หาการเป็นบดิา (SOSFS 2002:3) 

 
สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์(Rättsmedicinalverket) 

 
ERNA ZELMIN-EKENHEM 

 
Manólis Nymark  
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ส ิง่ท ีแ่นบมาดว้ย 
 
SOSFS 2013:20 

 
( บทความทีเ่ขยีน ) 

ใบรบัรองการเก็บตวัอยา่งไปตรวจ 
 

ขอ้มลูในใบรับรองนีจ้ะถกูนําไปใชก้บัระบบคอมพวิเตอรข์อง
สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์(Rättsmedicinalverket ) โดยมี
กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูสว่นตัวของบคุคล (1998:204) รองรับ 

 
ใหส้ง่ใบรบัรองและตวัอยา่งสําหรบัตรวจน ัน้ไปที ่

Rättsmedicinalverket 
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Box 1383 
581 13 LINKÖPING 
 
ผูส้ ัง่ทําการตรวจ 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
 

ผูร้บัการตรวจ 
ชือ่ตัว ชือ่สกลุ หมายเลขประจําตัว/หมายเลขตามระบบ 

เชือ้ชาตกํิาเนดิจากประเทศนอกยโุรป 

 ใช ่ ไมใ่ช ่

วันทีทํ่าการเก็บตัวอยา่งไปตรวจ ผูใ้หตั้วอย่างไปตรวจ เป็น 

 ผูห้ญงิ 
 
 ผูเ้ยาว ์

 
 ผูช้าย 

 
 บคุคลอืน่ 

 
การแสดงตวัของผูร้บัการตรวจ ไดร้บัการตรวจยนืยนั ดว้ย 

 บัตรประจําตัว, ชนดิบัตร 

 การทีบ่คุคลทีก่ระทําการเก็บตัวอยา่งไปตรวจรูจั้กผูรั้บการตรวจ 

 บคุคลอืน่ทีม่บัีตรประจําตัวมาแสดง, ชนดิบัตร 

 
ชนดิของตวัอยา่งทีเ่ก็บไปตรวจ 

 
 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

 
 

 
 

 เยื่อบุท่ีขดูจากกระพุง้แกม้แลว้ป้ายเกบ็บนแผน่ FTA (ใหดู้คาํแนะนาํท่ีมีในถุงชุดเกบ็ตวัอยา่ง) 

 จากตวัอยา่งเลือด,ใชห้ลอดทดลอง-EDTA 1-3 ม.ล 

 ตวัอยา่งชนิดอ่ืน 

 เยื่อบุท่ีขดูจากกระพุง้แกม้แลว้ป้ายเกบ็บนแผน่ FTA (ใหดู้คาํแนะนาํท่ีมีในถุงชุดเกบ็ตวัอยา่ง) 

 จากตวัอยา่งเลือด,ใชห้ลอดทดลอง-EDTA 1-3 ม.ล 

 ตวัอยา่งชนิดอ่ืน 

ผูท่ี้ใหต้วัอยา่งไปตรวจไดผ้า่นการเปล่ียนไขกระดูก           ใช่  ไม่ใช่ 
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ลายมอืชือ่ 

ลายมอืชือ่ของ ผูรั้บการตรวจ/ผูป้กครอง/บคุคลอืน่ ลายมอืชือ่และตําแหน่งของผูท้ีทํ่าการเก็บตัวอยา่ง 

ชือ่และชือ่สกลุตัวบรรจง ชือ่และชือ่สกลุตัวบรรจง 

สถานทีเ่ก็บตัวอยา่ง,ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพท ์
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