
คาํแนะนํา 
การส่งเร่ืองเพือ่ลงตพีมิพ์ในวารสารวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบุรี 

 
กองบรรณาธิการมีความยนิดีท่ีจะรับรายงานการวจิยัและบทความต่างๆ จากทุกท่านเพื่อลงตีพิมพ์

ในวารสารวิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี ทั้งน้ี กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจทานและ
แกไ้ขตน้ฉบบั รวมทั้งการพจิารณาเร่ืองท่ีจะลงตีพิมพ ์เพือ่ความสะดวกในการพจิารณา จึงขอแนะนาํ 
การเขียนและการเตรียมตน้ฉบบั ดงัน้ี 
 

สาขาของเร่ืองทีรั่บลงตีพมิพ์ 
1. รายงานการวิจยัในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และสุขภาพ 
2. บทความวิชาการในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และสุขภาพ รวมทั้งบทความแปลดา้น

วิชาการ 
3. บทความพิเศษท่ีรวบรวมหรือเรียบเรียงข้ึน อาจเป็นประสบการณ์/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ รวมทั้งประเดน็ท่ีน่าสนใจดา้นการพยาบาลและดา้นอ่ืนๆ 
 

เงื่อนไขการส่งเร่ืองเพือ่ลงตพีมิพ์ 
1. เป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
2. เป็นเร่ืองท่ียงัไม่เคยลงตีพมิพห์รือกาํลงัรอตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 

 3. ตน้ฉบบัท่ีเป็นรายงานการวิจยัและบทความวิชาการ จะตอ้งผา่นการประเมินคุณภาพและไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเน้ือหาบทความเพื่อลงตีพิมพ ์(peer reviewers) จาํนวน 2 คน ถา้มี
การปรับปรุงแกไ้ข ผูเ้ขียนตอ้งส่งตน้ฉบบัท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ใหก้องบรรณาธิการภายใน 15 วนั 

4. ความคิดเห็นของผูเ้ขียนรายงานการวิจยัและบทความต่างๆ ไม่จาํเป็นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งใดๆ 
กบัวิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
1. ตน้ฉบบัพิมพโ์ดยใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และใชต้วัเลขอารบิค พิมพโ์ดยใชก้ระดาษ

ขนาด A4 เวน้ระยะขอบ 1 น้ิว ทั้ง 4 ดา้น ตน้ฉบบัท่ีเป็นรายงานการวิจยัมีความยาวประมาณ 10-15 หนา้ ส่วน
ตน้ฉบบัท่ีเป็นบทความวิชาการมีความยาวประมาณ 6-10 หน้า ส่งตน้ฉบบัมายงักองบรรณาธิการผ่านทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail: kanisorn2514@gmail.com) 

2. บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมกนัไม่ควรเกิน 2 หนา้กระดาษ 
3. ถา้มีภาพ ตาราง หรือแผนภาพ เพื่อประกอบเน้ือหา ควรจดัตาํแหน่งให้เหมาะสมกบัเน้ือหา โดยใส่

หมายเลขกาํกบัภาพ ตาราง หรือแผนภาพ ตามลาํดบั ใหค้รบถว้น 



 4. ใส่เลขหนา้กาํกบัท่ีมุมบนทางดา้นขวามือ ยกเวน้หนา้แรก 
 5. การใชภ้าษา คาํภาษาไทยท่ีจาํเป็นตอ้งมีภาษาองักฤษกาํกบัดว้ย ให้ใส่ภาษาองักฤษเฉพาะเม่ือ
กล่าวถึงในคร้ังแรก ส่วนศพัทภ์าษาองักฤษ ใหเ้ขียนทบัศพัท ์ สาํหรับช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ ให้เขียนคาํจริงๆ   
ไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย ยกเวน้ในการเขียนเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ให้เขียนเป็น
ภาษาไทย เช่น คูเดอร์-ริชาร์ดสนั ครอนบาค 

รูปแบบของการเขียนต้นฉบบั 
1. รายงานการวจัิย มีแนวทางการเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.1 คาํวา่ รายงานการวิจยั พิมพไ์วภ้ายในกรอบส่ีเหล่ียม ท่ีมุมบนทางดา้นซา้ยมือ 
   1.2 ช่ือเร่ือง พิมพไ์วท่ี้หนา้แรกตรงกลางและมีภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย โดยช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษแต่ละคาํ ข้ึนตน้ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ ยกเวน้คาํบุพบทและคาํสนัธาน 
   1.3 ช่ือ-ช่ือสกุลผูเ้ขียน และวุฒิการศึกษาพร้อมสาขา พิมพอ์ยูใ่ตช่ื้อเร่ือง โดยเยื้อง
ไปทางดา้นขวามือ และมีภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย ส่วนตาํแหน่งทางวิชาการและสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียน 
พิมพไ์วท่ี้ดา้นล่างของหนา้แรก โดยชิดทางดา้นซา้ยมือ (หวัขอ้น้ีใชต้วัอกัษรขนาด 14) 

1.4 บทคดัยอ่ พิมพโ์ดยไม่ตอ้งใส่กรอบ ประกอบดว้ย 3 ยอ่หนา้ (ยอ่หนา้แรก เร่ิมเขียน
จากรูปแบบการวิจยั ยอ่หนา้ท่ี 2 เขียนผลการวิจยัท่ีตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั/สมมติฐานการวิจยั ส่วนยอ่หนา้  
ท่ี 3 เขียนเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัในการนาํผลการวิจยัไปใช)้ และระบุคาํสาํคญัจาํนวน 2-5 คาํ อยูใ่ต้
บทคดัย่อ ส่วนบทคดัย่อภาษาองักฤษ (พิมพค์าํว่า Abstarct แทน) ระบุ Keywords จาํนวน 2-5 คาํ อยู่ใต้
บทคดัยอ่เช่นกนั 

1.5 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา วตัถุประสงคก์ารวิจยั และสมมติฐาน
การวิจยั (ถา้มี) เขียนตามหลกัการเขียนรายงานการวิจยัทัว่ไป 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั เขียนเป็นแผนภูมิแสดงตวัแปรท่ีศึกษา ถา้มีคาํบรรยาย 
นาํมาก่อน ใหบ้รรยายอยา่งกระชบัและเขา้ใจง่าย 

1.7 วิธีดาํเนินการวิจยั มีส่วนประกอบดงัน้ี 
1.7.1 ประเภทของการวิจยัและการไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
1.7.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.7.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ถา้เป็นการวิจยัแบบทดลอง เขียนเก่ียวกบั

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองก่อน ตามดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเคร่ืองมือแต่ละช้ิน 
ระบุเก่ียวกบัท่ีมา จาํนวนขอ้ ลกัษณะคาํตอบ เกณฑ์ในการให้คะแนน และเกณฑ์ในการแปลผลคะแนน 
จากนั้นเขียนเก่ียวกบัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.7.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (ถา้เป็นการวิจยัแบบทดลอง ใชช่ื้อวา่ การดาํเนิน 
การทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล) เขียนเป็นขอ้ๆ ตามขั้นตอน 



1.7.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล เขียนเก่ียวกบัขอ้มูลและระบุช่ือสถิติท่ีใชใ้น   
การวิเคราะห์ 

1.8 ผลการวิจยั ขอ้มูลส่วนบุคคล เขียนแบบบรรยาย ส่วนขอ้มูลท่ีตอบวตัถุประสงค์
การวิจยั/สมมติฐานการวิจยั เขียนแบบบรรยายแลว้ตามดว้ยตาราง ในตาราง จดัตวัเลขให้หลกัหน่วยตรงกนั
และใชท้ศนิยม 2 ตาํแหน่ง ยกเวน้ค่า t, z, r,  และ p ใชท้ศนิยม 3 ตาํแหน่ง สาํหรับค่า p ใหใ้ส่ค่าจริง (ถา้
เป็น .000   ใหใ้ส่วา่ < .001) โดยไม่ตอ้งใส่ * กาํกบัท่ีตวัเลข รวมทั้งไม่ตอ้งระบุ * ท่ีใตต้าราง 

1.9 การอภิปรายผลการวิจยั การเขียนเก่ียวกบังานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง 
กบัผลการวิจยัท่ีได ้ให้อธิบายว่าศึกษาเก่ียวกบัส่ิงใด (ระบุช่ือเร่ืองวิจยั) แต่ละกลุ่มไดรั้บส่ิงทดลอง/กิจกรรม
ใด (ถา้เป็นการวิจยัแบบทดลอง) และผลการวิจยัเป็นอยา่งไร ถา้ใชง้านวิจยัเร่ืองเดิมในการอธิบายผลการวิจยั 
การใชต้ั้งแต่คร้ังท่ี 2 ไม่ตอ้งระบุแลว้ว่าศึกษาเก่ียวกบัส่ิงใด ให้เขียนต่อจากปี (ซ่ึงอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็) 
วา่ผลการวิจยัเป็นอยา่งไร 

1.10 ขอ้เสนอแนะ ประกอบด้วยขอ้เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้และ
ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ถา้มีมากกวา่ 1 ประเดน็ ใหเ้ขียนเป็นขอ้ๆ 

1.11 เอกสารอา้งอิง ดงัรายละเอียดต่อไป 
หมายเหตุ : การวิจยัแบบทดลอง ใหเ้ขียนโดยนาํกลุ่มทดลองข้ึนก่อนกลุ่มควบคุมในทุกแห่ง 

และใหเ้ปรียบเทียบภายในกลุ่มก่อน แลว้จึงเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม (ถา้มีมากกวา่ 1 กลุ่ม) 
2. บทความวชิาการ มีแนวทางการเขียนส่วนประกอบแต่ละส่วนตามลาํดบั ดงัน้ี 

2.1 คาํวา่ บทความวิชาการ พิมพไ์วภ้ายในกรอบส่ีเหล่ียม ท่ีมุมบนทางดา้นซา้ยมือ 
2.2 ช่ือเร่ือง พิมพไ์วท่ี้หนา้แรกตรงกลางและมีภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย โดยช่ือเร่ือง 

ภาษาองักฤษแต่ละคาํ ข้ึนตน้ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ ยกเวน้คาํบุพบทและคาํสนัธาน 
2.3 ช่ือ-ช่ือสกลุผูเ้ขียน และวฒิุการศึกษาพร้อมสาขา พิมพอ์ยูใ่ตช่ื้อเร่ือง โดยเยื้อง 

ไปทางดา้นขวามือ และมีภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย ส่วนตาํแหน่งทางวชิาการและสถานท่ีทาํงานของผูเ้ขียน 
พิมพไ์วท่ี้ดา้นล่างของหนา้แรก โดยชิดทางดา้นซา้ยมือ (หวัขอ้น้ีใชต้วัอกัษรขนาด 14) 
   2.4 ส่วนบทนาํ ไม่ตอ้งเขียนคาํวา่ บทนาํ ความยาวไม่ควรเกิน 1 หนา้กระดาษ 

2.5 ส่วนเน้ือหา 
2.6 ส่วนสรุป ไม่ตอ้งเขียนคาํวา่ สรุป ความยาวไม่ควรเกิน ½ หนา้กระดาษ 
2.7 เอกสารอา้งอิง ดงัรายละเอียดต่อไป 

การเขียนเอกสารอ้างองิ 
การเขียนเอกสารอา้งอิงใชต้ามรูปแบบของ Publication Manual of the American  

Psychological Association (APA style) version 6.0 ดงัน้ี 
 
 



1. การเขียนอ้างองิเอกสารในเนือ้เร่ือง 
ใชร้ะบบนาม ปี ช่ือผูแ้ต่งภาษาไทยให้ระบุช่ือ นามสกุล คัน่ดว้ย , ตามดว้ยปี       

ช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษให้ระบุช่ือสกุลเท่านั้น คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ตามดว้ยปี ในการเขียนมี
หลกัการดงัน้ี 
   1.1 การเขียนอา้งอิงหนา้ขอ้ความ ถา้เป็นการเขียนคร้ังแรก กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 1-2 คน 
ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล) ทุกคน กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 3-6 คน ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือ  
ช่ือสกุล) ทุกคนเช่นกนั แลว้คัน่ดว้ย , แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และ” หรือ “and” ก่อนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือ  
ช่ือสกลุ) คนสุดทา้ย ส่วนกรณีท่ีมีผูแ้ต่งตั้งแต่ 7 คน ข้ึนไป ใหเ้ขียนช่ือ นามสกลุผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกลุ) คนแรก 
แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และคณะ” หรือ “et al.” จากนั้นตามดว้ยปี พ.ศ. (หรือ ปี ค.ศ.) ซ่ึงอยู่ในเคร่ืองหมาย
วงเลบ็ ถา้เป็นการเขียนคร้ังต่อๆ มา กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 1-2 คน ใหเ้ขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล) ทุกคน
ในการอา้งอิงทุกคร้ัง ส่วนกรณีท่ีมีผูแ้ต่งตั้ งแต่ 3 คน ข้ึนไป ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล)       
คนแรก แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และคณะ” หรือ “et al.” จากนั้นตามดว้ยปี พ.ศ. (หรือ ปี ค.ศ.) ซ่ึงอยู่ใน
เคร่ืองหมายวงเลบ็ 
   1.2 การเขียนอา้งอิงทา้ยขอ้ความ ถา้เป็นการเขียนคร้ังแรก กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 1-2 คน 
ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล) ทุกคน กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 3-6 คน ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือ  
ช่ือสกุล) ทุกคนเช่นกนั แลว้คัน่ดว้ย , แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และ” หรือ “&” ก่อนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือ    
ช่ือสกลุ) คนสุดทา้ย ส่วนกรณีท่ีมีผูแ้ต่งตั้งแต่ 7 คน ข้ึนไป ใหเ้ขียนช่ือ นามสกลุผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกลุ) คนแรก 
แลว้ตามดว้ยคาํว่า “และคณะ” หรือ “et al.” จากนั้นตามดว้ย , และปี พ.ศ. (หรือ ปี ค.ศ.) ถา้เป็นการเขียน  
คร้ังต่อๆ มา กรณีท่ีมีผูแ้ต่ง 1-2 คน ให้เขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล) ทุกคนในการอา้งอิงทุกคร้ัง 
ส่วนกรณีท่ีมีผูแ้ต่งตั้งแต่ 3 คน ข้ึนไป ใหเ้ขียนช่ือ นามสกุลผูแ้ต่ง (หรือช่ือสกุล) คนแรก แลว้ตามดว้ยคาํว่า 
“และคณะ” หรือ “et al.” จากนั้นตามดว้ย , และปี พ.ศ. (หรือ ปี ค.ศ.) 
    ส่วนการเรียงรายการอา้งอิงท่ีมีมากกว่า 1 รายการ ให้เรียงจากปีท่ีเก่ากว่า
ไปยงัปีท่ีใหม่กวา่ ถา้เป็นปีเดียวกนั ใหเ้รียงตามลาํดบัอกัษรของช่ือ โดยนาํภาษาไทยข้ึนก่อนภาษาองักฤษ 

2. การเขียนเอกสารอ้างองิท้ายเร่ือง 
   ให้มีเฉพาะรายช่ือเอกสารท่ีไดอ้า้งอิงในเน้ือเร่ืองเท่านั้น โดยมีหลกัการเขียน
เช่นเดียวกบัการอา้งอิงเอกสารในเน้ือเร่ืองท่ีเป็นการเขียนคร้ังแรก สําหรับช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ ให้ระบุ     
ช่ือสกลุ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) ตามดว้ยอกัษรตวัแรกของช่ือแรก และ . แลว้ตามดว้ยช่ือกลาง และ . 

3. การเรียงลาํดับเอกสาร 
   3.1 เรียงเอกสารภาษาไทยไวก่้อนภาษาองักฤษ 

3.2 เรียงลาํดบัตามอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง ไม่ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบั 
3.3 ช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ เรียงตามอกัษรตวัแรกของช่ือสกลุ 
3.4 ถา้อกัษรตวัแรกเหมือนกนั ใหเ้รียงตามลาํดบัอกัษรตวัถดัไปเร่ือยๆ 



3.5 ถา้ผูแ้ต่งคนเดียวกนั ใหเ้รียงลาํดบัตามปีท่ีพิมพ ์
4. รูปแบบการเขียน 

   4.1 วารสาร  เขียนตามรูปแบบดงัน้ี 
ช่ือผูแ้ต่ง.  (ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.).  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ีของวารสาร (ฉบบัท่ี), หนา้. 

  ตัวอย่าง 
ประสิทธ์ิ จิตติวฒันพงศ.์  (2551).  ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือเอชไอวต่ีอการจดับริการแบบ one stop service  

ในคลินิกยาตา้นไวรัส โรงพยาบาลบางละมุง.  วารสารโรงพยาบาลชลบรีุ, 33(1), 67-74. 
4.2 หนงัสือ 

      4.2.1 หนงัสือภาษาไทย ใหเ้ขียนเรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
     4.2.1.1 ช่ือผูแ้ต่ง ถา้มากกวา่ 1 คน  คัน่ดว้ย ,  คนสุดทา้ยนาํดว้ย ,  คาํวา่  

และจบดว้ย . 
4.2.1.2 ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.  เขียนอยูใ่นเคร่ืองหมายวงเลบ็  จบดว้ย . 
4.2.1.3 ช่ือหนงัสือ ใชต้วัเอียง  จบดว้ย . 

  4.2.1.4 คร้ังท่ีพิมพ ์อยูใ่นวงเลบ็ และต่อจากช่ือหนงัสือ  จบดว้ย . 
  4.2.1.5 ช่ือเมืองท่ีพิมพ ์ ตามดว้ย : (พิมพใ์หชิ้ดกบัช่ือเมือง) 

4.2.1.6 ช่ือสาํนกัพิมพ ์ จบดว้ย . 
      4.2.2 หนงัสือภาษาองักฤษ  เขียนเรียงตามลาํดบัเช่นเดียวกบัภาษาไทย แต่

แตกต่างกนัในการเขียนช่ือผูแ้ต่ง ดงัน้ี 
    4.2.2.1 ใชช่ื้อสกลุข้ึนตน้  ตามดว้ย ,  อกัษรยอ่ช่ือตน้ ตามดว้ย .  และอกัษร
ยอ่ช่ือกลาง ตามดว้ย . 
    4.2.2.2 ผูแ้ต่งแต่ละคนคัน่ดว้ย , 

4.2.2.3 ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย นาํดว้ย ,  &  และจบดว้ย . 
4.3 หนงัสือท่ีมีบรรณาธิการ  ใชห้ลกัการเช่นเดียวกบัหนงัสือท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวหรือ

มากกวา่ 1 คน แต่มีขอ้แตกต่าง ดงัน้ี 
    4.3.1 หนงัสือภาษาไทย  เติม (บ.ก.) จบดว้ย .  ตามหลงัช่ือบรรณาธิการคนสุดทา้ย 

       4.3.2 หนงัสือภาษาองักฤษ  เติม (Ed.) กรณีท่ีมีบรรณาธิการคนเดียว หรือเติม 
(Eds.) กรณีท่ีมีบรรณาธิการมากกวา่ 1 คน  จบดว้ย . 

4.4 วิทยานิพนธ์ 
ตัวอย่าง 

ลกัขณา  เทศเป่ียม.  (2552).  ความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล  
ช้ันปีท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 



รุ่งนภา  เขียวชะอํ่า.  (2552).  ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวเพ่ือเผชิญปัญหา 
ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

   4.5 ขอ้ความจากเวบ็ไซต ์
  ตัวอย่าง 
มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย.  (2554).  อีก 12 ปี ค่ารักษาพยาบาลคนแก่พุ่งขึน้ 4 เท่า.   

สืบคน้ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554,  จาก http://www.thaitgri.org/ 
Salinsky, E., & Scott, W.  (2003).  Obesity in America: A growing threat.  Retrieved February 20, 2006,  

from http://www.nhpf.org/pdfs_bp/BP_Obesity_7-03.pdf 


