อย. ยุคดิจิตอล เปดตัว “ Oryor Smart Application ” นวัตกรรมการใหความรู
ผลิตภัณฑสุขภาพรูปแบบใหม เขาถึงกลุมผูใ ชสมารทโฟนและแท็บเล็ต

อย. พลิ ก โฉม ไม ใ ห ห ลุ ด เทรนด ยุ ค สมาร ท โฟน จั ด ทํ า Mobile Application แรกของ อย.
ใชชื่อวา “Oryor Smart Application” รองรับการใชงานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หวังใหผูใช
สมารทโฟนและแท็บเล็ต เขาถึงขอมูลความรูผลิตภัณฑสุขภาพไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ดวย 7 เมนู
ในรู ปแบบจํ า ลอง “เมื องสุ ขภาพ” ให ผู ใช งานไดเพลิดเพลิน เต็มที่กับสาระความรูจ าก อย. พรอมทั้งสามารถ
รองเรียนผาน Application นี้ไดทันที สามารถดาวนโหลดฟรี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
วัน นี้ (2 สิงหาคม 2556) ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึก อย. นพ.บุญชัย สมบูร ณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมคณะ แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา จากแนวโนมความนิยมการใช
สมารทโฟนและแท็บเล็ตมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีบริการอินเทอรเน็ตผานระบบ
เครือขาย 3G ครอบคลุมทั่วประเทศแลว นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นความสําคัญที่จะมี
การพัฒนารูปแบบชองทางการสื่อสารในการใหขอมูลความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูใชสมารท
โฟนและ แท็บเล็ตดังกลาว โดยจัดทํา Mobile Application ใชชื่อวา “Oryor Smart Application” เปน
Application แรกของ อย. บนสมารโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติการ iOS สําหรับผูใช
iPhone , iPad และ iPod รวมทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android เชน Samsung , LG , Acer หรือ Sony เปนตน
ดวยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก อัดแนนไปดวย 7 เมนูหลัก ในรูปแบบ “เมืองสุขภาพ” ที่จําลองเมือง
ขึ้นมาเมืองหนึ่ง ประกอบไปดวยตึกรามบานชอง ซูเปอรมารเก็ต โรงภาพยนตร สถานีขาว เปนตน ซึ่งแตละ

สถานที่จะเชื่อมโยงขอมูลในแตละเมนูใหผูใชงานเพลิดเพลิน แฝงไปดวยความรูเกี่ยวกับ การบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งภาพประกอบใน Application นี้ มาแนวนารัก ๆ เหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย
ที่จะดาวนโหลดเขาไปดูและใชงานไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยไมเสียคาใชจาย แตอยางใด เพียงเขาไปที่ App
Store ของระบบ iOS หรือ Play Store ของระบบ Android โดยพิมพในชองคนหาวา oryor smart
application ก็ สามารถติด ตั้งโปรแกรมไวใชงานไดแลว นับ เปนอีกนวัตกรรมที่ อย. ต องการให ผูบ ริโ ภคได
ทดลองใช
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา สวนของรายละเอียดทั้ง 7 เมนู ของ “Oryor
Smart Application” ประกอบไปดวย เมนู Smart Tips เปนเมนูเด็ดที่ถือเปนไฮไลทของ Application เพราะ
เปนคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัยกวา 100 เรื่อง และจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ในอนาคต พร อ มกั บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA อ า นง า ย ทํ า ความเข า ใจได ร วดเร็ ว ,
เมนู สถานี ขา ว อย. เป น การเกาะติ ดกับ ข าวสาร อัพเดททัน ใจ กับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น กับ ผลิตภัณฑสุขภาพ
หากสนใจขาวไหน เปนพิเศษสามารถกด like เพื่อ share ใหเพื่อน ๆ ได , เมนูตรวจเลขที่ใบรับแจงเครื่องสําอาง
หากสงสั ยผลิตภั ณฑเ ครื่ องสํ าอางใดวามีการจดแจงถูกตองหรือไม ก็นําเลขที่ใบรับแจงเครื่องสํ าอาง 10 หลั ก
ที่พบเห็นไดบนฉลากเครื่องสําอางมาใสไวในชองตรวจสอบ และกดปุม “OK” ก็จะสามารถตรวจสอบขอมูล การจด
แจงเครื่องสําอางนั้น ๆ ได เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง , เมนู Library เปนหองสมุดเคลื่อนที่ของ อย. ที่สามารถ
เลือกอานหนังสือ วารสาร ที่ อย. จัดทําขึ้น ผานระบบอินเทอรเน็ต เชน อย. E-Magazine , อย. Report , อย.
Trade Insight และ อย. Health Book , เมนูรองเรียน เปนการแจงเบาะแสหรือรองเรียนผาน Application
เมื่อพบปญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยสามารถกรอกขอมูลพรอมภาพแลวกดสง ขอมูลและภาพ
จะปรากฏที่ศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. ทันที และ อย. จะเก็บขอมูลทั้งหมดเปน
ความลับ นับเปนอีกหนึ่งชองทางในการรองเรียนที่สะดวกและรวดเร็ว , เมนู Media Center เปนแหลงรวบรวม
ขอมูลเด็ดแบบ Multimedia ไมวาจะเปน Animation 68 เรื่อง พรอมกับ เกม 17 เกม (เฉพาะระบบ Android
เทานั้น) นอกจากนี้ยังมีสารคดีและสปอตโทรทัศน วิทยุ เพลง และแฟคชีท มากกวาหนึ่งรอยไฟล หากถูกใจ กด
like , share ได และเมนูดัชนีมวลกาย เปนการวัดคาดัชนีมวลกาย เปรียบเทียบน้ําหนักและสวนสูงกับเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งเปนตัวชี้วัด “ความอวน” ที่เปนมาตรฐานสากล สนใจเขาไปกรอกขอมูลวัดไดรูผลเร็วทันใจ
“อย. มุงมั่นใหบริการขอมูลความรู สาระดี ๆ มีประโยชนตอผูบริโภค ในรูปแบบงาย ๆ พรอมจะพัฒนา
ชองทางการสื่อสารรู ปแบบใหม ๆ อย างต อเนื่อง หากมีขอแนะนํา ติช ม การใหบริการ “Oryor Smart
Application” ที่เปนนวัตกรรมของการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของ อย. ครั้งนี้ สามารถแจงมาไดที่ กองพัฒนา
ศักยภาพผูบริ โภค สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท 0 2590 7118 ในวัน และเวลาราชการ”
เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทาย
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