
โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 
 

หลักการและเหตุผล 
 การประเมินปริมาณอาหารที่บุคคลหรือประชากรได้รับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นของการประเมินภาวะ
โภชนาการ  วิธีการซักประวัติการรับประทานอาหาร 24 ชั่วโมงเป็นวิธีที่นักโภชนาการนิยมใช้กันมากในการ
ประเมินปริมาณอาหารที่บุคคลหรือประชากรได้รับ  เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยและเก็บข้อมูลง่ายกว่าวิธีอ่ืน 
ส าหรับขั้นตอนการค านวณสารอาหาร  จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเพ่ือความถูกต้องและรวดเร็ว
แต่นักโภชนาการจะพบปัญหาว่าโปรแกรมค านวณสารอาหารส าเร็จรูปที่ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศไม่เหมาะที่
จะใช้กับอาหารไทย เนื่องจากฐานข้อมูลสารอาหารในโปรแกรมเหล่านั้นเป็นของซีกโลกตะวันตกทั้งสิ้น  ดังนั้น
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนาโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 โดยใช้ฐานข้อมูล
สารอาหารของประเทศไทยเพ่ือให้นักโภชนาการไทยสามารถค านวณสารอาหารที่คนไทยได้รับอย่างถูกต้องเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการ และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการที่บุคคลหรือประชากรไทยได้รับ 

ความสามารถของโปรแกรม INMUCAL-Nutrients 
1. สามารถค านวณคุณค่าสารอาหารพ้ืนฐาน 12 ชนิดคือ พลังงาน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ไนอาซีน และสามารถค านวณคุณภาพโปรตีน 
ธาตุเหล็ก แยกตามแหล่งอาหารจากพืชและสัตว์ได้ นอกจากนี้ยังมีฐานตารางคุณค่าสารอาหารอีก 17 ชนิด
แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกรายการอาหารที่มีอยู่ในโปรแกรม ได้แก่ ไขมันอ่ิมตัว โคเลสเตอรอล ไฟเตท ใยอาหาร 
(Dietary Fiber) น้ าตาล ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี ซีลิเนียม โซเดียม โพแทสเซียม เบต้าแคโรทีน เรติ
นอล วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 วิตามินอี เถ้า และน้ า แหล่งอ้างอิงสารอาหารส่วนใหญ่เป็นคุณค่าสารอาหาร
ไทย 

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

3. ค านวณปริมาณสารอาหารแยกตามแต่ละรายการอาหารที่บริโภค เพ่ือน าไปค านวณหาสัดส่วนสารอาหารแต่
ละชนิดจากกลุ่มอาหารที่ผู้ใช้ก าหนดออกแบบได้ 

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

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

6. สามารถบันทึกชื่อเมนูอาหารที่ไม่มีในฐานข้อมูลของโปรแกรมได้ 
7. ผู้ที่ต้องการเพ่ิมฐานข้อมูลในโปรแกรม เพ่ือการศึกษาวิจัยเฉพาะ สามารถท าหนังสือราชการเป็นงานวิจัยร่วม

หรือขอความร่วมมือแล้วแต่กรณีได้ 
8. INMUCAL-Nutrients V.3.2 เป็นเวอร์ชั่นใหม่รองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows 7 ขึ้นไป การ

ติดตั้งโปรแกรม ซึ่งมีลิขสิทธิ์ จึงต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคล และก าหนดสิทธิ์ให้ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ได้ 5 
เครื่อง/แผ่น 



  เพ่ือความสะดวกและความเข้าใจในการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 สถาบันโภชนาการ
จึงจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ในการประเมินการบริโภคอาหาร แก่ผู้ที่ท างาน
ด้านอาหารและโภชนาการ ให้สามารถน าโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ซึ่งมีฐานข้อมูลปริมาณสารอาหารไทยให้นักวิชาการ
ด้านอาหารและโภชนาการและผู้สนใจสามารถน าไปใช้ในการค านวณพลังงานและสารอาหารต ารับอาหารและ
อาหารที่ประชากรไทยได้รับในโครงการศึกษาวิจัยต่าง ๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน์   

ระยะเวลา 2 วัน ก าหนด คือวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561 หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 
 
สถานที ่  ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
 

วิธีการด าเนินการ บรรยายและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท ต่อ 1 ท่าน 
 

กลุ่มเป้าหมาย นักโภชนาการ  นักก าหนดอาหาร  นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย 
ร.พ.สาธารณสุขจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราช
ภัฎ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แผนกโภชนาการ โรงพยาบาล นักโภชนาการจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สนใจประเมินคุณค่าโภชนาการ
ต ารับอาหาร ผู้ท างานด้านการประเมินการบริโภคอาหาร  

จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวนรุ่นละ 40 คน    

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : 
1. ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดีพอควร และสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี 
2. น าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Note book) ส่วนบุคคลมาเอง (ระบบปฏิบัติการ 

Windows)  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินอาหารที่รับประทานของประชากร  สามารถวิเคราะห์
สารอาหารที่คนไทยได้รับอย่างถูกต้อง แม่นย า สะดวก รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และการประเมินคุณค่า
ทางโภชนาการที่บุคคลและประชาชนได้รับ ประเมินคุณค่าเมนูอาหารและสร้างต ารับอาหารให้ได้คุณค่าตาม
ก าหนด และใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาการขาด การเกินของสารอาหาร หรือโรคต่างๆ อันเกิดจากการกินที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสม 



 
การรับสมัคร       กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/yuPq6R และส่งหลักฐานช าระเงิน 
   ค่าลงทะเบียน ไปยัง  คุณศุจินทรา สมประชา  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
   25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์   0-2800-2380 ต่อ 406  หรือ sujinthra.som@mahidol.ac.th 
 
รายได้ที่พึงได้   ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,600 บาท 40 คน  เป็นเงิน 224,000 บาท  
   รวมเป็นรายได้  224,000 บาท 
 
 
 
 
 

ตารางฝึกอบรมโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 
 
วันที่ 1 ของการอบรม  

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 ของการอบรม  
 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 ์

https://goo.gl/yuPq6R


 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 
 


