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1. ค ำน ำ 

2. ทรัพยำกรท่ีต้องใช้ในกำรพฒันำระบบ 

3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

4. รำยละเอียดของระบบ Web Services 

5. ตวัอยำ่ง 
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ค าน า 

 เอกสำรฉบบันีจ้ดัท ำเพ่ือใช้เป็นคูมื่อส ำหรับพฒันำระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริกำรระบบ Web 

Services ของส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำต ิโดย Authentication ด้วยบตัรประจ ำตวั

ประชำชน รุ่น Smart Card  โดยเนือ้หำจะแสดงถึงขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตลอดจนสิ่งท่ีจ ำเป็นต้องใช้

ประกอบกำรพฒันำระบบ พร้อมทัง้ตวัอยำ่งกำรใช้งำนระบบดงักลำ่ว ส่วนกำรพฒันำโปรแกรมแตล่ะภำษำ

โปรแกรม  ผู้พฒันำสำมำรถท่ีจะพฒันำโปรแกรมได้โดยผ่ำนกลไกลของแตล่ะภำษำหรือเทคโนโลยีท่ีทำ่นใช้ 
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ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการพฒันาระบบ 

- สิทธิในการเข้างานระบบ 

o ผู้ใช้งำนระบท่ีมีสิทธิเข้ำใช้งำนระบบ Web ตรวจสอบสิทธิของส ำนกังำนหลกัประกนั

สขุภำพแหง่ชำต ิสำมำรถท่ีจะใช้งำนระบบดงักลำ่วได้ทนัที 

o ผู้ใช้งำนรำยใหมใ่ห้ด ำเนินกำรสมคัรเข้ำสูร่ะบบนำยทะเบียน ตำมรำยละเอียดท่ีได้แจ้งไว้

ก่อนหน้ำ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน รุ่น Smart Card  พร้อมด าเนินการขอ PIN Code 

- เคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนรุ่น Smart Card (Smart Card Reader) 

o คณุสมบตัขิองเคร่ืองอำ่นบตัร 

 กำรติดตอ่ใช้งำนเป็นไปตำมมำตรฐำน Microsoft PC/SC 

 สำมำรถอ่ำน/เขียน บตัร Smart Card ตำมมำตรฐำน ISO 7816  

 ได้มำตรฐำน FCC หรือ UL เป็นอยำ่งน้อย 

 มีควำมสำมำรถในกำรเขียน/อำ่น บตัรประจ ำตวัประชำชนแบบ Smart Card 

ของกรมกำรปกครอง ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

o Driver ส ำหรับเคร่ืองอำ่น 

o ผู้ใช้งำนระบบจะต้องท ำกำรตดิตัง้เคร่ืองอำ่นบตัรพร้อมทัง้ลง Driver ให้อยูใ่นสภำพ

พร้อมใช้งำนโดยรำยละเอียดกำรติดตัง้เคร่ืองอำ่นรุ่นตำ่งๆ สำมำรถสอบถำมจำกตวัแทน

จ ำหนำ่ยหรือคูมื่อกำรใช้งำนในแตล่ะรุ่นได้ 

- ระบบเช่ือมต่อ Internet 

- โปรแกรม UCAuthentication 4.x หรือสูงกว่า 
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ขัน้ตอนการด าเนินใช้งานระบบ Web Services ของส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิโดย Authentication ด้วยบัตรประจ าตัว

ประชาชน รุ่น Smart Card 

 

1. เปิดโปรแกรม UCAuthentication 4.x  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” 

 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

 

2. ใสร่หสั PIN Code ท่ีหน้ำจอโปรแกรม 
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3. เม่ือด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว จะมีรหสัส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ Web Services ตำมรูป

ด้ำนลำ่ง  

 

 

 

 

 

4. รหสัส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ Web Services นอกจำกจะแสดงผำ่นบนหน้ำจอโปรแกรมแล้ว 

โปรแกรมจะสร้ำงรหสัส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ Web Services ท่ีอยูใ่นรูปของ Text File 

ซึง่จะเก็บไว้ท่ีเดียวกบัโปรแกรม UCAuthentication 4.x โดยไฟล์ดงักลำ่วจะช่ือวำ่ 

nhso_token.txt โดยผู้พฒันำโปรแกรมสำมำรถจะเขียนโปรแกรมเพ่ือดงึรหสัส ำหรับเข้ำใช้
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งำนระบบ Web Services จำก Text File ดงักล่ำวได้ โดยไม่ต้อง Copy ผำ่นหน้ำ

โปรแกรม ข้อมลูใน Text File จะประกอบไปด้วยเลขประจ ำตวัประชำชนตำมด้วยเคร่ืองหมำย 

# และตำมด้วยรหสั Token ตวัอยำ่งเชน่ 31303004403xxx#27yn1k34k9p91i25  รหสั

ดงักลำ่วจะมีอำยกุำรใช้งำนประมำณ 1 วนั คือทกุเท่ียงคืนแตล่ะวนั ระบบ Server จะท ำกำร 

Clear รหสั Token ใหมท่กุๆวนั ซึง่ทำงผู้ใช้งำนระบบจะต้องท ำกำร Authentication 

ทกุวนัเพ่ือต้องกำรใช้งำนระบบ Web Services แตถ้่ำมีกำร Authentication ใหมผ่ำ่น

หน้ำโปรแกรม UCAuthentication ระบบจะด ำเนินกำรสร้ำงรหสั Token ส ำหรับใช้งำน

ระบบ Web Services ใหมท่กุครัง้ นัน้หมำยควำมวำ่รหสัเดมิจะใช้งำนไมไ่ด้ 
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5. จำกนัน้น ำรหสัท่ีได้เข้ำไปใช้ในระบบ Web Services ซึง่ทำงผู้ใช้งำนจะต้องพฒันำ

ระบบโปรแกรมตำมรำยละเอียดเอกสำรด้ำนล่ำง โดยตวัอย่ำงในรูปด้ำนล่ำงจะเป็นกำร

แสดงตวัอย่ำงกำรเช่ือมต่อกำรใช้งำนระบบ Web Services ผ่ำนโปรแกรม 

SOAP UI ซึง่เป็นโปรแกรมส ำหรับทดสอบระบบกำรใช้งำนระบบ Web 

Services 
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รายละเอียดของระบบ Web Services 

URL WSDL 

  http://ucws.nhso.go.th /ucwstokenp1/UCWSTokenP1?WSDL 

 

 

Method Name 

- searchCurrentByPID 

 

Method Description 

- ส ำหรับตรวจสอบข้อมลูบคุคลและสิทธิ ณ ปัจจบุนั 

 

Method parameter(s) 

Name Data Type  

user_person_id Text เลขประจ ำตวัประชำชนผู้ใช้งำนระบบ 

smctoken Text รหสั Token ที่ได้จำกกำร Authentication ด้วยบตัรประจ ำตวัประชำชน 

person_id Text เลขประจ ำตวัประชำชนทีต้่องกำรค้นหำ 

 

SOAP Request 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope 
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <SOAP-ENV:Header/> 
    <S:Body> 
        <ns2:searchCurrentByPID xmlns:ns2="http://tokenws.ucws.nhso.go.th/"> 

            <user_person_id>เลขประจ าตัวประชาชนผู้ใช้งานระบบ</user_person_id> 
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            <smctoken>รหัส Token ที่ได้จากการ Authentication ด้วยบตัรประจ าตัวประชาชน</smctoken> 

            <person_id>เลขประจ าตัวประชาชนที่ต้องการค้นหา</person_id> 

        </ns2:searchCurrentByPID> 
    </S:Body> 
</S:Envelope> 

 

Example 

SOAP Request 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope 
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <SOAP-ENV:Header/> 
    <S:Body> 
        <ns2:searchCurrentByPID xmlns:ns2="http://tokenws.ucws.nhso.go.th/"> 
            <user_person_id>1111111111user_person_id> 
            <smctoken>รหัส Token ที่ได้จากการ Authentication ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน</smctoken> 

            <person_id>2222222222222 </person_id> 
        </ns2:searchCurrentByPID> 
    </S:Body> 
</S:Envelope> 
 

 

 

SOAP Response 
 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <S:Body> 
      <ns2:searchCurrentByPIDResponse xmlns:ns2="http://tokenws.ucws.nhso.go.th/"> 
         <return> 
            <birthdate>25231029</birthdate> 
            <cardid>R897xxxxxxx</cardid> 
            <count_select>0</count_select> 
            <expdate>25831028</expdate> 
            <fname>xxxxxxx</fname> 
            <hmain>10677</hmain> 
            <hmain_name>รพ.รำชบรีุ</hmain_name> 

            <hmain_op>10677</hmain_op> 
            <hmain_op_name>รพ.รำชบรีุ</hmain_op_name> 

            <hsub>07862</hsub> 
            <hsub_name>รพ.สต.อ่ำงทอง หมูท่ี่ 06 ต ำบลอ่ำงทอง</hsub_name> 

            <lname>xxxxxxx</lname> 
            <maininscl>UCS</maininscl> 
            <maininscl_main>U</maininscl_main> 
            <maininscl_name>สิทธิประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ</maininscl_name> 

            <mastercup_id>70010801001</mastercup_id> 
            <nation>099</nation> 



 
 

 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” 

 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

            <paid_model>1</paid_model> 
            <person_id>2222222222222</person_id> 
            <primary_amphur_name>เขตบำงซื่อ</primary_amphur_name> 

            <primary_moo>-</primary_moo> 
            <primary_mooban_name>-</primary_mooban_name> 
            <primary_province_name>กรุงเทพมหำนคร</primary_province_name> 

            <primary_tumbon_name>วงศ์สวำ่ง</primary_tumbon_name> 

            <primaryprovince>1000</primaryprovince> 
            <purchaseprovince>7000</purchaseprovince> 
            <purchaseprovince_name>รำชบรีุ</purchaseprovince_name> 

            <sex>1</sex> 
            <startdate>25571128</startdate> 
            <status>004</status> 
            <subinscl>89</subinscl> 
            <subinscl_name>ช่วงอำย ุ12-59 ปี</subinscl_name> 

            <title>003</title> 
            <title_name>นำย</title_name> 

            <ws_data_source>NHSO</ws_data_source> 
            <ws_date_request>1472-01-16T00:00:00+07:00</ws_date_request> 
            <ws_status>WS001</ws_status> 
            <wsid>WS000000000002786</wsid> 
            <wsid_batch>WSB00000000000586</wsid_batch> 
         </return> 
      </ns2:searchCurrentByPIDResponse> 
   </S:Body> 
</S:Envelope> 
 

 

 

data dictionary 

 

COLUMN_NAME COLUMN_DESC 

PERSON_ID 
เลขประจ ำตวัประชำชน 

TITLE 
ค ำน ำหนำ้นำม 

FNAME 
ช่ือ 

LNAME 
นำมสกลุ 

SEX 
เพศ 

BIRTHDATE 
วนัเดือนปีเกิด 

NATION 
รหสัสัญชำติ 



 
 

 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” 

 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

ADDRESS 
บำ้นเลขท่ี 

CHAT 
รหสัพื้นท่ีตำมทะเบียนบำ้น(ภูมิล ำเนำ) 

PRIMARYPROVINCE 
รหสัจงัหวดัตำมทะเบียนบำ้น(ภูมิล ำเนำ) 

P_PROVINCE_NAME 
ช่ือจงัหวดัตำมทะเบียนบำ้น 

P_AMPHUR_NAME 
ช่ืออ ำเภอตำมทะเบียนบำ้น 

P_TUMBON_NAME 
ช่ือต ำบลตำมทะเบียนบำ้น 

P_MOOBAN_NAME 
ช่ือหมู่บำ้นตำมทะเบียนบำ้น 

P_MOO 
หมู่ท่ี 

STATUS 
สถำนะบุคคล 

MAININSCL 
รหสัสิทธิหลกัในกำรรับบริกำร 

MAININSCL_NAME 
ช่ือสิทธิหลกัในกำรรับบริกำร 

SUBINSCL 
รหสัประเภทสิทธิยอ่ย 

SUBINSCL_NAME 
ช่ือประเภทสิทธิยอ่ย 

CARDID 
รหสัประบตัรประกนัสุขภำพ 

STARTDATE 
วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 

EXPDATE 
วนัหมดสิทธิ 

PURCHASEPROVINCE 
รหสัจงัหวดัท่ีลงทะเบียน 

PURCHASEPROVINCE_NAME 
ช่ือจงัหวดัท่ีลงทะเบียน 

HMAIN 
รหสัหน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อ 

HMAIN_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อ 

HSUB 
รหสัหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

HSUB_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

HMAIN_OP 
รหสัหน่วยบริกำรประจ ำ 

HMAIN_OP_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรประจ ำ 

MASTERCUP_ID 
รหสัเครือข่ำยหน่วยบริกำรท่ีลงทะเบียน 

PAID_MODEL 
รูปแบบกำรใหบ้ริกำรเพื่อรับกำรจดัสรรเงิน 



 
 

 

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” 

 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร  ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 

NEW_TYPE_REGISTER 
ประเภทกำรลงทะเบียนใหม่ 

NEW_TYPE_REGISTER_DESC 
รำยละอียดของประเภทกำรลงทะเบียนใหม่ 

NEW_PURCHASEPROVINCE 
รหสัจงัหวดัท่ีขอเปล่ียนหน่วยบริกำรใหม่ 

NEW_PURCHASEPROVINCE_NAME 
ช่ือจงัหวดัท่ีขอเปล่ียนหน่วยบริกำรใหม่ 

NEW_HMAIN 
รหสัหน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อใหม่ 

NEW_HMAIN_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อใหม่ 

NEW_HSUB 
รหสัหน่วยบริกำรปฐมภูมิใหม่ 

NEW_HSUB_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรปฐมภูมิใหม่ 

NEW_HMAIN_OP 
รหสัหน่วยบริกำรประจ ำใหม่ 

NEW_HMAIN_OP_NAME 
ช่ือหน่วยบริกำรประจ ำใหม่ 

NEW_PAID_MODEL 
รูปแบบกำรใหบ้ริกำรเพื่อรับกำรจดัสรรเงินใหม่ 

NEW_MASTERCUP_ID 
รหสัเครือข่ำยหน่วยบริกำรท่ีลงทะเบียนใหม่ 

NEW_MAININSCL 
รหสัสิทธิหลกัในกำรรับบริกำรใหม่ 

NEW_MAININSCL_NAME 
ช่ือสิทธิหลกัในกำรรับบริกำรใหม่ 

NEW_SUBINSCL 
รหสัประเภทสิทธิยอ่ยใหม่ 

NEW_SUBINSCL_NAME 
ช่ือประเภทสิทธิยอ่ยใหม่ 

NEW_STARTDATE 
วนัเร่ิมใชสิ้ทธิใหม่ 

NEW_EXPDATE 
วนัหมดสิทธิใหม่ 

NEW_STAFFNAME 
ช่ือเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำหน่วยทะเบียนใหม่ 

NEW_DATE_REGISTER 
วนัท่ีบนัทึกขอ้มูลกำรลงทะเบียนใหม่ 

NEW_TIME_REGISTER 
เวลำท่ีบนัทึกขอ้มูลกำรข้ึนทะเบียนใหม่ 

 


