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QueQ Hospital 

Version Control for Self service submit 

 

 

 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Aumpol Kumaey 

Release Date • 10/10/2019 

Version • 1.0.32 

Release Note • แกไ้ข Font ตัวหนังสอืในสว่นของประเภทของผูป่้วย บนบัตรควิ 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 04/10/2019 

Version • 1.0.31 

Release Note • แกไ้ขในสว่นของบัตรควิ แสดง Type ของผูป่้วย 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 30/09/2019 
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Version • 1.0.30 

Release Note • แกไ้ขการรับสง่ค่า API 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 30/09/2019 

Version • 1.0.29 

Release Note 

• เปลีย่น ui เพือ่รองรับ multi language 
• เปลีย่นการตรวจสอบ parameter 

• แกไ้ข url ของ hospital logo 
• แกไ้ข url ของ print logo 

• แก่ไข url ของ icon room 
 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 26/08/2019 

Version • 1.0.28 

Release Note 
•  แกปั้ญหาset "recript_wait_queue:false" แลว้บัตรควิแบบ short เวน้พื้นทีว่่างไว ้

(issue 0001423) 
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• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ short แสดง logo QUEQ ทา้ยบัตรควิไม่ครบ (issue 

0001422) 
• แกปั้ญหาสตีัวอักษรชือ่แผนกผดิ (issue 0001421) 

 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 20/08/2019 

Version • 1.0.27 

Release Note 

• แกปั้ญหาlogin แลว้หนา้หลักไม่แสดง logo รพ. (issue 0001414) 
• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด barcode ใหญ่ไป (issue 0001317) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ short เวน้พื้นทีว่่างดา้นบน ควิก่อนหนา้คุณ (issue 0001416) 
• แกปั้ญหาบัตรควิไม่แสดง logo รพ. (issue 0001415) 

• แกปั้ญหาset "title_font_color:#FF9999" แลว้สตีัวอักษรชือ่แผนกเปลีย่นดว้ย 
(issue 0001419) 
 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 13/08/2019 

Version • 1.0.26 

Release Note 
• แกปั้ญหาไม่ได ้set parameter แต่สตีัวอักษรรายการออกบัตรควิแสดงเป็นสขีาว 

(issue 0001398) 
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• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง logo รพ. ตดิกับชือ่แผนกเกนิไป (issue 0001271) 

• แกปั้ญหาไม่ได ้set "recript_comment_line1" และ "recript_comment_line2" แต ่
บัตรควิใบยาว(normal) เวน้พืน้ทีไ่ว ้(issue 0001399) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด barcode ใหญ่ไป 
•  (issue 0001317) 

• แกปั้ญหาQR code ของ บัตรควิใบสัน้ (short) ใหญ่กว่า บัตรควิใบยาว (normal) 
(issue 0001400) 

• แกปั้ญหาlogo QueQ ที ่บัตรควิใบสัน้ (short) ใหญ่กว่า บัตรควิใบสัน้ (short) จาก 

Nurse Counter (issue 0001401) 
• แกปั้ญหาตัวอักษร ที ่บัตรควิใบสัน้ (short) ใหญ่กว่า บัตรควิใบสัน้ (short) จาก 

Nurse Counter (issue 0001402) 
 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 07/08/2019 

Version • 1.0.25 

Release Note 

• แกปั้ญหาlogin แลว้แสดงเป็น Hospital Ying ทุก account (issue 0001356) 

• แกปั้ญหาlogout ออกจากระบบไม่ได ้(issue 0001357) 
• แกปั้ญหาlogin ที ่UAT ไม่ได ้แสดง "Invalid user login" (issue 0001358) 

• แกปั้ญหาlogin ที ่PRODUCTION ไม่ได ้แสดง "Invalid user login" (issue 
0001359) 
 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 06/08/2019 

Version • 1.0.24 

Release Note 
• แกปั้ญหาไม่ไดปิ้ด printer แต่ icon printer แสดงเป็นสแีดง ท าใหอ้อกควิไม่ได ้

(issue 0001216) 
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• แกปั้ญหาปุ่มประเภทส าหรับกดออกควิแสดงสตีามภาพ (issue 0001259) 

• แกปั้ญหาset parameter ผดิ แลว้ไม่สามารถ login ได ้(issue 0001260) 
• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ ไม่แสดง recript_comment_line2 (issue 0001266) 

• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง logo QUEQ ไม่ครบ (issue 0001267) 
• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง พ.ศ. ผดิ (issue 0001270) 

• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง logo รพ. ตดิกับชือ่แผนกเกนิไป (issue 0001271) 
• แกปั้ญหาไม่ได ้set parameter "print_amount" แต่บัตรควิออกมาแค่ 1 ใบ (issue 

0001272) 
• แกปั้ญหาset parameter "print_amount:2" แต่บัตรควิออกมาแค่ 1 ใบ (issue 

0001275) 

• แกปั้ญหาปิด tablet โดยไม่ได ้logout พอเปิด tablet แลว้กดเขา้แอป หนา้หลักไม่
แสดงขอ้มลู (issue 0001316) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด barcode ใหญ่ไป (issue 0001317) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด QR code (bottom_img) ใหญ่ไป (issue 
0001318) 

• แกปั้ญหาบัตรควิ normal57 | "ควิก่อนหนา้คุณ x ควิ" ห่างกับ 
"recript_comment_line1" เกนิไป (issue 0001319) 

• แกปั้ญหาการ Login, Logout 

 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 06/08/2019 

Version • 1.0.24 

Release Note 

• แกปั้ญหาไม่ไดปิ้ด printer แต่ icon printer แสดงเป็นสแีดง ท าใหอ้อกควิไม่ได ้
(issue 0001216) 

• แกปั้ญหาปุ่มประเภทส าหรับกดออกควิแสดงสตีามภาพ (issue 0001259) 

• แกปั้ญหาset parameter ผดิ แลว้ไม่สามารถ login ได ้(issue 0001260) 
• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ ไม่แสดง recript_comment_line2 (issue 0001266) 

• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง logo QUEQ ไม่ครบ (issue 0001267) 
• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง พ.ศ. ผดิ (issue 0001270) 

• แกปั้ญหาบัตรควิใบสัน้ แสดง logo รพ. ตดิกับชือ่แผนกเกนิไป (issue 0001271) 
• แกปั้ญหาไม่ได ้set parameter "print_amount" แต่บัตรควิออกมาแค่ 1 ใบ (issue 

0001272) 
• แกปั้ญหาset parameter "print_amount:2" แต่บัตรควิออกมาแค่ 1 ใบ (issue 

0001275) 

• แกปั้ญหาปิด tablet โดยไม่ได ้logout พอเปิด tablet แลว้กดเขา้แอป หนา้หลักไม่
แสดงขอ้มลู (issue 0001316) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด barcode ใหญ่ไป (issue 0001317) 

• แกปั้ญหาบัตรควิแบบ normal ขนาด QR code (bottom_img) ใหญ่ไป (issue 
0001318) 

• แกปั้ญหาบัตรควิ normal57 | "ควิก่อนหนา้คุณ x ควิ" ห่างกับ 
"recript_comment_line1" เกนิไป (issue 0001319) 
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• แกปั้ญหาการ Login, Logout 

 

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 25/07/2019 

Version • 1.0.23 

Release Note 

• New Requirement RS19006  

• แกปั้ญหาset parameter ผดิ แลว้แอพหยุดท างานต่อเน่ือง (issue 0001195) 
• แกปั้ญหาบัตรควิแสดงขอ้ความ "ท่านสามารถสแกน QR Code เพือ่เช็คสถานะควิ" 

(issue 0001186) 
• แกไ้ขบัตรควิใบสัน้ ไม่แสดง recript_comment_line1 (issue 0000928) 

• แกไ้ขสอีักษร  
• แกไ้ขวันที ่

*เอกสารเรียงจากใหม่ไปเก่า 

Testers • Nattapon Chitlaiad (Joe) 

Developers • Karun amsuwan (Kan) 

Monitoring • Wilawan Wannakun (Snook) 

Approvers • Apikhun Chantra 

Release Date • 03/07/2019 

Version • 1.0.22 

Release Note 
• New Requirement RS19006  

 


