Editor's Note
As the end of the year 2020 is coming, many things happened in this memorable year. We would like to summarize
the changes that affect most of the biomedical publication community.
The first phenomenon is the growth of preprints. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is indeed the potent stimulus
of preprints. The evidence is the data from medRxiv1, an Internet site distributing unpublished eprints about health science.
In 2020 alone, more than two-thirds of articles in medRxiv (approximately 11 500 articles) are related to COVID-19.2
The second phenomenon is the changing of medical conferences as a result of social distancing and travel-banning
policy. The majority of medical conferences have been canceled or moved to virtual conferences.3, 4 The most
significant impact of the change from in-person meeting to virtual meeting is the accessibility of audiences due to
reduced time, financial burden, and resources needed.
The last phenomenon is the exposure of faults in the peer-review process. This scandal comes from retractions of
articles about COVID-19 by The Lancet and The New England Journal of Medicine, which are both the highest impact
medical journals.5 Both journals now require submission of the database as a data sharing policy for further inspection.
In our views, these phenomena have permanently shaped biomedical publication into a new era.
Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen
Editor in Chief
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ขอขอบคุณ
เรี ยน		 ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาบทความให้วารสารรามาธิบดีเวชสารในปี พ.ศ. 2563
		 ในรอบปี พ.ศ. 2563 (ม.ค. - ธ.ค. 2563) มีผนู ้ ิพนธ์ยนื่ บทความขอตีพิมพ์ในวารสารรามาธิบดีเวชสาร จ�ำนวน
44 เรื่ อง โดยมีบทความที่ผา่ นการกลัน่ กรองขั้นต้นและส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณา จ�ำนวน 24 เรื่ อง แต่ละเรื่ องได้รับ
การพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 2 - 3 ท่าน
		 ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีเวชสาร ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้ช่วยพิจารณาและประเมิน
บทความ ดังรายนามต่อไปนี้

		ศ. เกียรติคุณ พญ. ศิริวรรณ จิรสิ ริธรรม
		ศ. ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
		ศ. นพ. โกวิท ค�ำพิทกั ษ์
		ศ. นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิ ชย์
		รศ. พิเศษ พญ. สุ นทรี รัตนชูเอก
		รศ. ดร. พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
		รศ. ดร. บัวหลวง ส�ำแดงฤทธิ์
		รศ. นพ. พรเทพ ตัน่ เผ่าพงษ์
		รศ. นพ. มณเฑียร งดงามทวีสุข
		รศ. พญ. รัตนา ลีลาวัฒนา
		รศ. นพ. สุ กษม อัตนวานิช
		รศ .พญ. อรลักษณ์ รอดอนันต์
		ผศ. ดร. พญ. ธีรนันท์ เลาหวิริยะกมล
		ผศ. ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
		ผศ. พญ. กนกพร สุ ขโต
		ผศ. นพ. เกียรติศกั ดิ์ คงวัฒนกุล
		ผศ. นพ. จิโรจน์ สู รพันธุ์
		ผศ. นพ. ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
		ผศ. พญ. ณัฐติยา เตียวตระกูล
		ผศ. นพ. ธนศักดิ์ ยะค�ำป้อ

ผศ. นพ. ภาวิน เกษกุล
ผศ. พญ. มาเรี ย นิน่า จิตะสมบัติ
ผศ. พญ. รพีพร โรจน์แสงเรื อง
ผศ. พญ. รุ จิรา วัฒนายิง่ เจริ ญชัย
ผศ. นพ. สุ รณัฐ เจริ ญศรี
ผศ. พญ. แสงศุลี ธรรมไกรสร
ผศ. พญ. โอสรี อัครบวร
อ. ดร. นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน
อ. พญ. กมลวรรณ คัตตพันธ์
อ. นพ. กิจชัย ลักษมีอรุ โณทัย
อ. พญ. จิติมา ติยายน
อ. นพ. เพชร อลิสานันท์
อ. นพ. ศรัณยู สุ วรรณอักษร
พ.ท. นพ. ธ�ำรงรัตน์ ดิษฐแย้ม
พ.ต. นพ. พิชญ์กิตก์ เก้าเอี้ยน
ว่าที่ รต. ดร. นพ. วัชริ นทร์ เฉิ ดฉิ้ม
พญ. กมลทิพย์ กุลวิภากร
นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ. บุญฤทธิ์ สุ ขรัตน์
นพ. วิวฒั น์ โรจนพิทยากร

		 ทั้งนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด กองบรรณาธิการฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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