
 

 

อย. ยุคดิจิตอล เปดตัว “ Oryor Smart Application ” นวัตกรรมการใหความรู

ผลิตภัณฑสุขภาพรูปแบบใหม เขาถึงกลุมผูใชสมารทโฟนและแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

 อย. พลิกโฉม ไมใหหลุดเทรนดยุคสมารทโฟน จัดทํา Mobile Application แรกของ อย.                      

ใชชื่อวา “Oryor Smart Application” รองรับการใชงานท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  หวังใหผูใช 

สมารทโฟนและแท็บเล็ต เขาถึงขอมูลความรูผลิตภัณฑสุขภาพไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย  ดวย 7 เมนู 

ในรูปแบบจําลอง “เมืองสุขภาพ” ใหผูใชงานไดเพลิดเพลินเต็มท่ีกับสาระความรูจาก อย. พรอมท้ังสามารถ

รองเรียนผาน Application นี้ไดทันที สามารถดาวนโหลดฟรี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป      

วันนี้ (2 สิงหาคม 2556) ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 1 ตึก อย. นพ.บุญชัย สมบูรณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมคณะ แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา จากแนวโนมความนิยมการใช

สมารทโฟนและแท็บเล็ตมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีบริการอินเทอรเน็ตผานระบบ

เครือขาย 3G ครอบคลุมท่ัวประเทศแลว นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นความสําคัญท่ีจะมี

การพัฒนารูปแบบชองทางการสื่อสารในการใหขอมูลความรูดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูใชสมารท

โฟนและ แท็บเล็ตดังกลาว โดยจัดทํา Mobile Application ใชชื่อวา “Oryor Smart Application” เปน 

Application แรกของ อย. บนสมารโฟนและแท็บเล็ตท่ีรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติการ iOS สําหรับผูใช 

iPhone , iPad และ iPod รวมท้ังบนระบบปฏิบัติการ Android เชน Samsung , LG , Acer หรือ Sony เปนตน 

ดวยการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก อัดแนนไปดวย 7 เมนูหลัก ในรูปแบบ “เมืองสุขภาพ”  ท่ีจําลองเมือง

ข้ึนมาเมืองหนึ่ง  ประกอบไปดวยตึกรามบานชอง ซูเปอรมารเก็ต โรงภาพยนตร สถานีขาว เปนตน  ซ่ึงแตละ
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สถานท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลในแตละเมนูใหผูใชงานเพลิดเพลิน แฝงไปดวยความรูเก่ียวกับ การบริโภคผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงภาพประกอบใน Application นี้ มาแนวนารัก ๆ เหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย                   

ท่ีจะดาวนโหลดเขาไปดูและใชงานไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยไมเสียคาใชจาย แตอยางใด เพียงเขาไปท่ี App 

Store ของระบบ iOS หรือ Play Store ของระบบ Android  โดยพิมพในชองคนหาวา oryor smart 

application ก็สามารถติดตั้งโปรแกรมไวใชงานไดแลว นับเปนอีกนวัตกรรมท่ี อย. ตองการใหผูบริโภคได

ทดลองใช          

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา สวนของรายละเอียดท้ัง 7 เมนู ของ “Oryor 

Smart Application” ประกอบไปดวย เมนู Smart Tips เปนเมนูเด็ดท่ีถือเปนไฮไลทของ Application เพราะ

เปนคําแนะนําเก่ียวกับการเลือกซ้ือเลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัยกวา 100 เรื่อง และจะมีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ในอนาคต พรอมกับขอมูลเก่ียวกับฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA อานงาย ทําความเขาใจไดรวดเร็ว ,             

เมนูสถานีขาว อย. เปนการเกาะติดกับขาวสาร อัพเดททันใจ กับทุกเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑสุขภาพ          

หากสนใจขาวไหน เปนพิเศษสามารถกด like เพ่ือ share ใหเพ่ือน ๆ ได , เมนูตรวจเลขท่ีใบรับแจงเครื่องสําอาง 

หากสงสัยผลิตภัณฑเครื่องสําอางใดวามีการจดแจงถูกตองหรือไม ก็นําเลขท่ีใบรับแจงเครื่องสําอาง 10 หลัก            

ท่ีพบเห็นไดบนฉลากเครื่องสําอางมาใสไวในชองตรวจสอบ และกดปุม “OK” ก็จะสามารถตรวจสอบขอมูล การจด

แจงเครื่องสําอางนั้น ๆ ได เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง , เมนู Library เปนหองสมุดเคลื่อนท่ีของ อย. ท่ีสามารถ

เลือกอานหนังสือ  วารสาร ท่ี อย. จัดทําข้ึน ผานระบบอินเทอรเน็ต เชน อย. E-Magazine , อย. Report , อย. 

Trade Insight และ อย. Health Book , เมนูรองเรียน เปนการแจงเบาะแสหรือรองเรียนผาน Application          

เม่ือพบปญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยสามารถกรอกขอมูลพรอมภาพแลวกดสง ขอมูลและภาพ       

จะปรากฏท่ีศูนยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. ทันที และ อย. จะเก็บขอมูลท้ังหมดเปน

ความลับ นับเปนอีกหนึ่งชองทางในการรองเรียนท่ีสะดวกและรวดเร็ว , 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 ซ่ึงเปนตัวชี้วัด “ความอวน” ท่ีเปนมาตรฐานสากล สนใจเขาไปกรอกขอมูลวัดไดรูผลเร็วทันใจ 

“อย. มุงม่ันใหบริการขอมูลความรู สาระดี ๆ มีประโยชนตอผูบริโภค ในรูปแบบงาย ๆ พรอมจะพัฒนา

ชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม ๆ อยางตอเนื่อง หากมีขอแนะนํา ติชม การใหบริการ “Oryor Smart 

Application” ท่ีเปนนวัตกรรมของการพัฒนาศักยภาพผูบริโภคของ อย. ครั้งนี้ สามารถแจงมาไดท่ี กองพัฒนา

ศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท 0 2590 7118 ในวันและเวลาราชการ”  

เลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทาย 
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