
 

โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ส ำหรับค ำนวณสำรอำหำร 
 

โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2   
  

เป็นโปรแกรมที่สถาบันโภชนาการได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ค านวณสารอาหาร และประเมินคุณค่าทางโภชนาการที่บุคคล
ได้รับ โดยใช้ฐานข้อมูลสารอาหารส่วนใหญ่ของประเทศไทย โปรแกรมมีรายการอาหารไม่ต่ ากว่า 3,500 กว่ารายการ  
(ฐาน NB3) โปรแกรมมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. สามารถค านวณคุณค่าสารอาหารพ้ืนฐาน 12 ชนิดคือ พลังงาน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ไนอาซีน และสามารถค านวณคุณภาพโปรตีน ธาตุเหล็ก แยกตาม
แหล่งอาหารจากพืชและสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังมีฐานตารางคุณค่าสารอาหารอีก 17 ชนิดแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกรายการ
อาหารที่มีอยู่ในโปรแกรม ได้แก่ ไขมันอ่ิมตัว โคเลสเตอรอล ไฟเตท ใยอาหาร (Dietary Fiber) น้ าตาล ทองแดง 
แมกนีเซียม สังกะสี ซีลิเนียม โซเดียม โพแทสเซียม เบต้าแคโรทีน เรตินอล วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 วิตามินอี เถ้า 
และน้ า แหล่งอ้างอิงสารอาหารส่วนใหญ่เป็นคุณค่าสารอาหารไทย 

2. ค านวณปริมาณสารอาหารโดยเฉลี่ยที่บุคคลได้รับต่อวัน การกระจายตัวพลังงานของสารอาหารหลัก % DRI (Thai) 
และสามารถค านวณปริมาณสารอาหารจ าแนกเป็นมื้อย่อยได้ 7 มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวัน เย็น และมื้อว่างได้ 

3. ค านวณปริมาณสารอาหารแยกตามแต่ละรายการอาหารที่บริโภค เพ่ือน าไปค านวณหาสัดส่วนสารอาหารแต่ละชนิด
จากกลุ่มอาหารที่ผู้ใช้ก าหนดออกแบบได ้

4. แสดงผลเป็นน้ าหนักอาหารแต่ละชนิดที่บุคคลรับประทานต่อครั้ง เพ่ือน าไปค านวณหาค่าเฉลี่ยหนึ่งหน่วยบริโภค 
(serving size) หรือค่าสถิติอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ใช้ออกแบบต่อไปได้  

5. ข้อมูลปริมาณสารอาหารและน้ าหนักอาหารที่ได้จาก  INMUCAL-Nutrients V.3.2 แสดงผลเป็นไฟล์ Excel ในรูปแบบ
ที่สะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปอ่ืน ๆ เช่น SPSS/PCT เป็นต้น 

6. สามารถบันทึกชื่อเมนูอาหารที่ไม่มีในฐานข้อมูลของโปรแกรมได้ 
7. ผู้ที่ต้องการเพ่ิมฐานข้อมูลในโปรแกรม เพ่ือการศึกษาวิจัยเฉพาะ สามารถท าหนังสือราชการเป็นงานวิจัยร่วมหรือขอ

ความร่วมมือแล้วแต่กรณีได้ 
8. การติดตั้งโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ซึ่งมีลิขสิทธิ์ จึงต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคล และก าหนดสิทธิ์ให้ติดตั้ง

ลงคอมพิวเตอร์ได้ 5 เครื่อง /ชุด 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมส ำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2  
 

INMUCAL-Nutrients V.3.2 เป็นเวอร์ชั่นใหม่รองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  Windows 7 ขึ้นไปได้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการ (Operating System; OS) ใหม่ บน Windows และประมวลผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 



โดย INMUCAL-Nutrients V.3.2 มีการเพ่ิมการค านวณสารอาหารคือ ไขมันอ่ิมตัว ในฐานข้อมูล และมีเพ่ิมฟังก์ชั่นการใช้
งานให้มากขึ้น ดังนี้ 

 
 

 บันทึกและออกรายงานชื่อเมนูอาหารที่ต้องการป้อนแยกส่วนประกอบเพ่ือค านวณสารอาหารได้ ตัวอย่าง ซูชิ 2 ชิ้น 
ป้อนแยกส่วนประกอบเป็น ข้าว ปูอัด และสาหร่าย จะแสดงรายงานมีชื่อเมนูอาหารเป็นดังนี้ 
 

menuName menuAmount menuUnit code foodNameTH method amount unit 
ซูชิปูอัด 2 MI 01015 ข้าวเจ้า  ขัดขาว  นึ่ง RE 3 TB 
ซูชิปูอัด 2 MI 07178 ปูอัด / เนื้อปูเทียม (ซูริมิ) RE 1 MI 
ซูชิปูอัด 2 MI 04125 สาหร่ายทะเล  แห้ง RE 1 GR 

 

 บันทึกและออกรายงานชื่ออาหารในกรณีที่ยืม code ได้ ตัวอย่างเช่น ใช้ code 04081 ผักคะน้า แทน ผักปูเล่ 

 ออกรายงานตัวแปรรหัสอาหารใหม่ 10 หลัก เพื่อแยกประเภทอาหารให้ละเอียดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น 01007 ขนมปัง
บิสกิต  มีรหัส 10 หลักเป็น  19BC0BK001; 19 = Bakery, BC-=Biscuits and cracker, 0=plain, BK=Bake  
หมายความว่า จัดเป็นกลุ่ม Bakery ประเภท บิสกิต ธรรมดา ปรุงด้วยการอบ 

 
โครงสร้างโปรแกรมใหม่นี้ สามารถรับถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมถอดส่วนประกอบเมนูอาหาร INMU-

RecipeDatabase (iRD) เพ่ือค านวณสารอาหารแยกตามส่วนประกอบเดี่ยวได้ 
 

ฝึกอบรม วันที่ 19-20 กรกฏำคม 2561 
 

การใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ในการประเมินการบริโภคอาหาร ประกอบด้วยเนื้อหาหลักการป้อน
ข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ป้อนเข้า 
แนวทางการตรวจสอบ Output ของโปรแกรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการประเมินคุณภาพเมนู และการจัดเมนู
สุขภาพ 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 6 กรกฏำคม 2561 
 
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรอบรม  
 

- ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความช านาญการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐานไดร้ะดับดีพอใช้ขึ้นไป     
 
คุณสมบัตเิครื่องคอมพิวเตอร ์

 น ำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Note book) ส่วนบุคคลมำเอง (Windows XP ขึ้นไป) ที่มีหน้ำจอตั้งแต่ 12 นิ้ว
ขึ้นไป 

 หำกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทท่ีมีกำรล็อกรหัสกำรติดตั้งโปรแกรม กรุณำปลดล็อกรหัสมำให้เรียบร้อย 
เพื่อให้สำมำรถลงโปรแกรมได้ 

 



ค่ำลงทะเบียนและกำรสมัคร 
 

ค่ำลงทะเบียน 5,600 บำท รับจ านวนจ ากัดรุ่นละ 40 ท่าน  
ค่าลงทะเบียน รวมอาหาร เอกสาร และโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 รับสิทธติดต้ังโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์ได้จ ำนวน 5 เคร่ือง 

 
ผู้สนใจฝึกอบรมติดตามข่าวได้ที่ https://www.inmu.mahidol.ac.th หรือ https://www.facebook.com/INMUCAL 

และสามารถลงทะเบียนการอบรมและสั่งซื้อโปรแกรมได้ที่ https://goo.gl/yuPq6R 

หรือติดต่อได้ที ่
  คุณศุจนิทรา   สมประชา   สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  โทรศัพท์   0-2800-2380 ต่อ 406 หรือ sujinthra.som@mahidol.ac.th 
  

ตำรำงฝึกอบรมโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 

วันที่ 1 ของกำรอบรม  
8.30 –   9.00 น. ลงทะเบียน (ตรวจสอบชื่อ สกุล เพื่อออกใบประกาศ และชื่อออกใบเสร็จให้ถูกต้อง) 

 9.00 –   9.30 น. การติดตั้งโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 
    ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย ์
 9.30 – 10.00 น. หลักการค านวณ และฐานข้อมูลของโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 
    พรรณี พรประชานุวัฒน ์  
 10.00 – 10.30 น. อาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. การเตรียมรหัสส าหรับโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2    
    พรรณี พรประชานุวัฒน ์
 12.00 – 13.00  น. อาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการใชโ้ปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 (Input data) 
    อาริสา กีรติจ าเริญ / พรรณี พรประชานุวัฒน์ / ณัฐรัตน์ ศรสีังวาลย์ / กันตนิจญ์ ช ามร ิ
  
หมายเหตุ  พักอาหารว่างบ่าย 15.30 – 16.00    น.   
  

วันที่ 2 ของกำรอบรม  
 8.30 –   8.45 น. ลงทะเบียน 
 8.45 –   9.00 น. ตอบข้อซักถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม INMUCAL 
 9.00 – 10.30 น. ปฏิบัติการใชโ้ปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 (output data) 
    อาริสา กีรติจ าเริญ / พรรณี พรประชานุวัฒน์ / ณัฐรัตน์ ศรสีังวาลย์/ กันตนิจญ์ ช ามร ิ
 10.30 – 11.00 น. อาหารว่าง 
 11.00 – 12.00 น. แนวทางการใช้ INMUCAL-Nutrients V.3.2 เพื่อประเมินคุณภาพ 

และพัฒนาสูตรอาหาร    
พรรณี พรประชานุวัฒน ์

 12.00 – 13.00  น. อาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. แนวทางการใช้ INMUCAL-Nutrients V.3.2 เพื่อประเมินคุณภาพ 



และพัฒนาสูตรอาหาร (ต่อ)    
พรรณี พรประชานุวัฒน ์

 14.00 – 15.00 น. แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องการป้อนข้อมูล INMUCAL-Nutrients V.3.2   
    ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย ์
 15.00 – 15.30 น. แนะน าสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ท าแบบประเมินและรับใบประกาศนียบตัร 

 

 


