
คู่มอืการติดตั�ง และใชง้าน HIS Gateway 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

กลุ่มพฒันามาตรฐานและบรกิารคอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงสาธารณสขุ 
 



ขั�นตอนการติดตั�ง HIS Gateway 
 
  ในขั�นตอนการติดตั�งทางทีมงาน HIS Gateway ได้จัดทําชุดติดตั�งไว้เป�น Image 
ของ Docker ดังนั�นในการติดตั�งระบบ HIS Gateway จะต้องทําการติดตั�ง Docker ก่อน 
ซึ�งมีวิธีการติดตั�ง ดังนี� 
 

  การติดตั�ง Docker 

  การติดตั�งทั�งหมดใหพ้มิพคํ์าสั�งเป�นบรรทัดเดียว หากใชวิ้ธคัีดลอกใหร้ะวังเรื�อง
การตัดคําหากมีการใชง้านคําสั�งผดิอาจทําให้ติดตั�ง Docker ไมไ่ด้ 

  การติดตั�ง Docker ในระบบปฏิบติัการ CentOS 7 

  ใช้คําสั�ง ดังนี� 

sudo yum install -y yum-utils \ 

device-mapper-persistent-data \ 

lvm2 

sudo yum-config-manager --add-repo \ 

https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 

sudo yum install docker-ce 

sudo systemctl enable docker 

sudo systemctl start docker 

sudo curl -L 

"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-com

pose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 

ตรวจสอบเวอรชั์น หลังการติดตั�ง เพื�อให้แนใ่จว่าการติดตั�งสมบูรณ์แล้ว โดยใชคํ้าสั�ง 
ดังนี� 

docker –version 

docker-compose –version 

 



  การติดตั�ง Docker ในระบบปฏิบติัการ Ubuntu 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl 

software-properties-common 

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key 

add - 

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https:// 

download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)  stable” 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install docker-ce 

sudo service docker start 

sudo curl -L 

https://github.com/docker/compose/releases/download/1.21.2/docker-comp

ose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose 

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 

 

ตรวจสอบเวอรชั์น หลังการติดตั�ง เพื�อให้แนใ่จว่าการติดตั�งสมบูรณ์แล้ว โดยใชคํ้าสั�ง 
ดังนี� 

docker –version 

docker-compose –version 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตั�ง HIS Gateway 

  ดาวนโ์หลดไฟล์ docker-compose.yml จากลิงค์ 
https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/docker-compose.yml  

หรือ สามารถใชคํ้าสั�งเพื�อดาวนโ์หลดไฟล์ ดังนี� 

wget \ 

https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/docker-compose.yml 

 ตัวอยา่งไฟล์ docker-compose.yml ดังรูป 
 

 

บรรทัดที� 9 กําหนด port ที�จะใชร้นัเว็บเซริฟ์เวอร ์โดยค่าปกติคือ 80 หากต้องการ
เปลี�ยนให้แก้ตัวเลขด้านหนา้เป�น port อื�น เชน่ ต้องการใช ้H4U (Web) รนัที� port 88 ให้
ทําการแกไขบรรทัดที� 9 เป�น 88:80 

สรา้งไฟล์  h4u-config ด้วยสั�ง  

vi h4u- config 

https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/docker-compose.yml


หรือดาวนโ์หลดด้วยคําสั�ง  wget  ดังนี� 
 wget \ 
https://raw.githubusercontent.com/mophos/h4u-api-his/master/h4u-config 

  
ตัวอยา่งไฟล์  h4u-config  ดังรูป 

 

 
 
 

กําหนดค่าการเชื�อมต่อฐานข้อมูลของ h4u  

HIS_PROVIDER  หมายถึง โปรแกรม HIS โดยกําหนดค่าได้ ดังนี�  
 hosxpv3, hosxpv4, hosxpv4pg, hi, infod,  

ssb, himpro, jhcis, hosxppcu,  

hospitalos,jhos, pmk, meedee, spdc, homc, 

budhosp 

 

DB_HOST หมายถึง IP Database 
 
DB_CLIENT  หมายถึง ชนดิของฐานขอ้มลูที�ใช ้กําหนดได้ ดังนี�   mysql, 
mssql, pg โดยท่ี mysql = MySQL, mssql = Microsoft SQL 
Server และ pg = PostgreSQL 
 

DB_PORT   หมายถึง Port ที�ฐานข้อมูลเป�ดใหบ้รกิาร เชน่ 3306 สําหรบั mysql, 
5432 สาํหรบั PostgreSQL,  1433 สาํหรบั Microsoft SQL Server 
 
DB_NAME หมายถึง ชื�อฐานข้อมูลของ HIS 
DB_USER  หมายถึง ชื�อผู้ใชง้านที�ใชเ้ชื�อมต่อกับฐานของ HIS 



DB_PASSWORD  หมายถึง รหัสผา่นของผูใ้ชง้านที�เชื�อมต่อกับฐาน HIS 
SECRET_KEY หมายถึง คียที์�ใช้สาํหรบันาํ ไปสรา้ง Token โดยคีย์นี� สามารถ
กําหนดเองได้ใหม ่ไมแ่นะนาํใหใ้ชค่้าเดิมที�ตัวอยา่งกําหนดให้ ใหเ้ก็บเป�นคียที์�กําหนดไว้
เป�นความลับ ไมใ่หค้นอื�นรูเ้หน็ หรอืเอาไปใชง้านได้ 
 

ติดตั�ง HIS Gateway บนระบบปฏิบติัการ CentOS 7, Ubuntu 

  เมื�อทําการกําหนดค่าคอนฟ�กเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ขั�นตอนต่อไปเป�นการรนัคําสั�ง
เพื�อสร้าง container สาํหรบั HIS Gateway 
คําสั�งต่อไปนี�จะต้องรนัในโฟลเดอรที์�มไีฟล์ docker-compose.yml และ h4u-config 
อยูเ่ท่านั�น 

docker-compose up –d 

หรือเมื�อมกีารแก้ไขไฟล์  docker-compose.yml หรอื  h4u-config  ใหร้นัใหม ่
โดยใชคํ้าสั�ง ดังนี� 

docker-compose up -d --force-recreate 

 

จากนั�นใหทํ้าการทดสอบเข้าใชง้าน HIS Gateway โดยเป�ดเบราเซอรแ์ล้วพมิพ ์
http://<docker ip>:<port> เชน่  http://192.168.1.1 โดยที� 192.168.1.1 เป�น
หมายเลข  IP ของเครื�องที�รนั Docker และทําการติดตั�ง HIS Gateway และกําหนด 
PORT ในไฟล์ h4u-config (บรรทัดที� 9 ตามตัวอยา่ง) เป�น 80:80 ผลลัพธที์�ได้เมื�อรนั
ผา่นเบราเซอร ์ดังรูป 

 

 

http://192.168.1.1/


การใชง้านระบบ HIS Gateway 

ผู้ใช้งานที�มีสทิธิ�ใชง้าน HIS Gateway ได้นั�น ต้องทําการสมคัรเพื�อขอใชบ้รกิารใน
เว็บไซต์ของ ICT PORTAL ก่อน จากนั�นจึงทําการสง่เอกสารเพื�อขอสมคัรใช ้H4U จาก
ลิงค์  https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/word/h4u.docx  

 

การสมคัร ictportal  

กรณียังไมม่ ีuser กับ ictportal ใหเ้ขา้สมคัรที�เว็บไซต์  
https://ictportal.moph.go.th/register แต่หากมแีล้วใหทํ้าการดาวนโ์หลดเอกสาร
เพื�อสามคัรจากลิงค์ด้านบน แล้วสง่มาที�ศนูยเ์ทคฯ 

  เมื�อทําการสมคัรแล้ว ให้ตรวจสอบ email เพื�อยนืยนั email จากทาง ictportal 
(email อาจอยูใ่น spam mail, junk mail) 

  จากนั�น สง่แบบฟอรม์การขอสทิธิ�ในการเขา้ใชง้านระบบ HIS Gateway มาที�ศนูย์
เทคฯ 

  โดยระบุอีเมลเดียวกันกับ ictportal กรอกเอกสารขอสทิธิ�ในการเขา้ใชร้ะบบ 
Web Service ในสว่นสมุดสขุภาพประชาชน H4U (Health For You) พรอ้มสง่เอกสารที� 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ลงนามแล้ว มาทาง E-Mail :  h4u@moph.mail.go.th 
สามารถดาวโหลดเอกสารขอสทิธิ�ในการเขา้ใชร้ะบบ ได้ที� 
https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/word/h4u.docx 
 

Login เข้าสูร่ะบบ  

  ** ต้องรอการอนมุติัสทิธิ�จากทางศูนยเ์ทคฯ ก่อนถึงจะมีสิทธิ�ในการเขา้ใชง้าน
ระบบ** 

1. หากสทิธิ�ที�กรอกมาในเอกสารเป�น admin จะสามารถเขา้ใชง้านได้ทันที 
2. หากสทิธิ�ที�ระบุมาเป�น user เมื�อ login จะแจ้งเตือนว่ามขีอ้ผดิพลาด “รอผู้

มสีทิธิ�ในโรงพยาบาลเป�นผูอ้นมุติั” จะต้องรอใหผู้ที้�มสีทิธิ� admin ทําการ
อนมัุติ แล้วจึงจะเขา้ใชง้านได้ 

 
 

https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/word/h4u.docx
https://ictportal.moph.go.th/register
https://ictportal.moph.go.th/register
https://ictportal.moph.go.th/register
https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/word/h4u.docx
https://h4u.moph.go.th/api/officer/v1/download/word/h4u.docx


 
หน้า Login เขา้สูร่ะบบ 

 
  เมื�อเขา้มายังหนา้จอการทํางานหนา้แรกจะเป�นการยนืยนัตัวตนผูเ้ขา้ใชง้านโดย 
ชื�อผู้ใชง้าน และ รหัสผา่นจะใชอั้นเดียวกันกับการเขา้ใชง้าน ictportal 
หากเกิดข้อผดิพลาดในการเข้าใชง้านจะมขีอ้ความสีแดง แจ้งเตือนด้านใต้ของชอ่งกรอก 
รหัสผา่นให้ปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือน 

 

  ตัวอยา่งหน้าจอ HIS Gateway 

 

หนา้แสดงรายการผู้รอ้งขอขอ้มลูผา่นทาง application H4U 

 
  รายการผูร้อ้งขอขอ้มลูจะเกิดเมื�อผูใ้ชง้าน application H4U ทําการขอ้ขอ้มลูการ
รักษาเข้ามา ซึ�งเจ้าหนา้ที�จะต้องทําการตรวจสอบขอ้มลูของผูที้�รอ้งขอ แล้วจึงทําการ
อนุมัติ หรือ ไมอ่นมัุติ ข้อมูลกลับไปให้กับผูร้อ้งขอ 
 
  การอนุมติั  ให้กดปุ�ม  อนุมติั  ด้านหลังรายชื�อผูป้�วย เพื�ออนมัุติ ซึ�งการอนมุติั ระบบ
จะดึงข้อมลูจาก HIS ของหนว่ยบรกิาร ตามชุดโครงสรา้งที�กําหนด สง่ไปให ้H4U ที�อยู่
บนคลาวด์ของกระทรวงฯ  
  ไมอ่นุมติั  ให้กดปุ�ม  ไมอ่นุมติั  เพื�อยกเลิกการสง่ขอ้มลูตามที�ผูป้�วยขอเขา้มา 



  หน้าแสดงรายการเจ้าหน้าที� 
 

 
  ภาพแสดง หน้าแสดงรายการเจ้าหนา้ที� 

 
  หากสทิธิ�การเข้าใชง้านเป�น ADMIN จะมีหนา้ของการจัดการบญัชผีูใ้ช ้เพื�อ
ทํางาน Active ใหกั้บ user เพื�อเข้าใชง้าน หากไม ่Active ผูที้�มสิีทธิ� user จะไมส่ามารถ
ใช้งานได้ โดยกดปุ�มสนี�าเงินด้านท้ายรายการ 
 

  หน้าแสดงรายการขอ้มลูของเจ้าหน้าที� 

 
ภาพแสดง รายการขอ้มูลของเจ้าหนา้ที� 

 
  แสดงรายการของผู้ใชง้านในระบบ ตามหนว่ยงานที�บัญชทีี�เขา้ใชง้านนั�นสังกัดอยู ่
และจะต้องเป�นสทิธิ�ใชง้านระดับ ADMIN โดย ADMIN จะต้องทําการ เป�ด สถานการใช้
งาน ให้กับ user และมอบสทิธิ�การเขา้ถึงตามระดับของบญัช ีuser นั�น ๆ 


