วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ปี ที่ 19 ฉบับที่ 1 จัดทาขึน้ ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัส
โคโรน่ า สายพัน ธุ์ใ หม่ ซึ่ ง เริ่ ม ระบาดตั้ง แต่ พฤศจิ ก ายน 2562 เป็ น ต้น มา ไวรัส ชนิ ด นี ต้ ิ ด ต่ อ ได้ง่ า ย ส่ง ผ่ า น
แพร่กระจายได้แม้จากผูต้ ิดเชือ้ ที่ยงั ไม่ปรากฏอาการป่ วย สามารถลุกลามเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างทาให้เกิด
ปอดบวมและระบบทางเดิ น หายใจล้ม เหลวได้ ในทางคลิ นิ ก มี ชื่ อ เรี ย กว่ า The Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) องค์ก ารอนามัยโลกได้ประกาศให้ COVID-19 เป็ น ภาวะการระบาดแพร่กระจายวงกว้างทั่วโลก
ที่เรียกว่า pandemic เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อกลุม่ เสี่ยง ได้แก่ กลุม่ ผูป้ ่ วย
ที่ มี โ รคประจ าตัว ทางระบบและกลุ่ม ผู้สูง อายุ วารสารพฤฒาวิ ท ยาและเวชศาสตร์ผู้สูง อายุ ตระหนัก ถึ ง
ความรับผิดชอบในการเป็ นสือ่ กลางเผยแพร่องค์ความรูท้ ี่ทนั สมัยและก่อประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูส้ นใจ เป็ นที่
พึ่ ง พิ ง ทางวิ ช าการของสัง คม จึ ง ได้จั ด ท าช่ อ งทาง pre-print และ fast review ส าหรับ ประเด็ น COVID-19
กับ ผู้สูง อายุโ ดยทัน ที วารสารฉบับ นี จ้ ึ ง ประกอบด้ว ย แนวทางการดูแ ลผู้สูง อายุใ นช่ ว งที่ มี ก ารระบาดของ
เชือ้ โควิท-19 อันมีที่มาจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผูส้ งู อายุถึง 5 สมาคมวิชาชีพ
บทความดังกล่าวนาเสนอทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ และมีบทความสัน้ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข่าวกับผูส้ งู อายุ
ในภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนีย้ ังมีบทความปริทัศน์เกี่ยวกับสารสกัดกัญชาที่มีผลต่อ
ผูส้ งู อายุ ซึ่งรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเอกสารอ้างอิงจานวนกว่า 50 รายการ และในปี นีว้ ารสารได้ปรับปรุ ง
การประเมิ น บทคัด ย่อ จากการประชุมวิช าการประจ าปี ของสมาคมพฤฒาวิ ท ยาและเวชศาสตร์ผู้สูง อายุไทย
พ.ศ.2563 ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ส ากล จึ ง ได้ตี พิ ม พ์บ ทคัด ย่ อ ที่ ไ ด้ม าตรฐานตามเกณฑ์ข องวารสาร
จานวน 10 เรือ่ ง จากจานวนที่สง่ มาเข้าสูก่ ารพิจารณาทัง้ สิน้ 22 เรือ่ ง
สาหรับผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีอา้ งอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Center) - TCI รอบที่ 4 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุได้รบั พิจารณาให้อยูใ่ น TCI 2
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2563 ถึง 2567 ความสาเร็จนีม้ ีที่มาจากการสนับสนุนของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ
ไทย ความกรุณาให้ขอ้ ชีแ้ นะของผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการทุกท่าน ในทุกๆ สาขา ความเข้มแข็งร่วมมือ
ร่ว มใจของกองบรรณาธิ การ และความสนใจส่ง บทความทางวิช าการที่ มี คุณ ค่าจากผู้นิ พ นธ์ทุก ท่าน ซึ่ง ต้อง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีป้ ั จจุบนั วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุได้มีการพัฒนา online first
published journal ขึน้ อย่างเต็มรู ปแบบเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและ
ทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ปั จ จุ บัน ในโอกาสนี ้จึ ง ใคร่ข อเชิ ญ ชวนให้นัก วิ ช าการและผู้ ส นใจได้ก รุ ณ าส่ง บทความมา
รับ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ เพื่ อ ความก้า วหน้า ของศาสตร์พ ฤฒาวิ ท ยา และคุณ ภาพชี วิ ต ของผู้สูง อายุ
ในสังคมไทยและสังคมโลก ต่อไป
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