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ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกเกิดก่อนกาหนดจะมีอายุที่จะต้องประเมินและ
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย การให้คานิยามของแต่ละอายุของทารกแรกเกิดอย่าง
ชัดเจนและตรงกันในระหว่างสถาบันมีความสาคัญเพื่อนาไปใช้ในการประเมินพัฒนาการด้านระบบ
ประสาท ( neurodevelopment ) เป็นแนวทางการรักษาพยาบาลในบางด้าน ตลอดจนเพื่อให้การ
ติดตามและรายงานผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพของทารกแรกเกิดมีความน่าเชื่อถือ อายุที่หลากหลายของ
ทารกแรกเกิดได้แก่
1. Gestational age หรือ Menstrual age เป็นอายุที่นับจากวันแรกที่เริ่มมีประจาเดือนครั้ง
สุดท้ายของมารดาจนถึงวันที่ทารกเกิด วันแรกที่เริ่มมีประจาเดือนครั้งสุดท้ายจะล่วงหน้าไปประมาณ
2 สัปดาห์ก่อนไข่ตก และล่วงหน้าประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว สูติแพทย์จะ
ใช้วันแรกที่เริ่มมีประจาเดือนครั้งสุดท้ายในการคาดคะเนกาหนดวันคลอด ( EDC) ของหญิงตั้งครรภ์
โดยถือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีกาหนดการคลอดเมื่อ gestational age ได้ 40 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม EDC
อาจมีความคลาดเคลื่อนได้บ้าง 4-6 วัน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของวันที่เกิดการปฏิสนธิระหว่าง
ไข่กับอสุจิ การฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว นอกจากนี้ยังมีได้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มปี ระวัติการมี
ประจาเดือนไม่สม่าเสมอ จานวนนับของ gestational age จะเป็นสัปดาห์ มีคาแนะนาให้ใช้คาว่า
gestational มากกว่า menstrual age
2. Conceptional age เป็นอายุที่นับแต่วันที่มกี ารปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจจิ นถึงวันที่
ทารกเกิด ดังนัน้ conceptional age กับ geststional age จึงมีความหมายต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้ โดย
gestational age จะมากกว่า conceptional age อยู่ 2 สัปดาห์ เช่น ทารกที่ conceptional age 25
สัปดาห์ จะมี gestational age 27 สัปดาห์ แต่เนื่องจากด้วยวิธีตามธรรมชาติจะไม่ทราบวันแน่นอนที่มี
การปฏิสนธิ จึงไม่ควรใช้อายุนี้ในทารกแรกเกิด ยกเว้นการปฏิสนธินั้นเกิดโดยใช้เทคโนโลยี่ชว่ ย
3. Chronological age หรือ Postnatal age เป็นอายุที่นับหลังจากวันที่ทารกเกิด ซึ่งก็คือ
อายุหลังเกิดของทารกนั่นเอง จานวนนับเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี
4. Postmenstrual age เป็นอายุที่นับแต่วันแรกที่เริ่มมีประจาเดือนครั้งสุดท้ายของมารดา
จนถึงวันที่ทารกเกิดบวกกับจานวนวันหลังจากทารกเกิด ซึ่งก็คือgestational age บวกกับ chronological
age อายุนี้ใช้กับทารกเกิดก่อนกาหนด ตัวอย่างเช่น ทารกเกิดก่อนกาหนดเกิดเมื่อมี gestational age
33สัปดาห์ ปัจจุบันทารกมีอายุได้ 10 สัปดาห์ ( นั่นก็คือทารกมี chronological age เท่ากับ 10 สัปดาห์ )
ทารกคนนีจ้ ะมี postmenstrual age เท่ากับ 43 สัปดาห์ ในกรณีทีม่ กี ารรักษาทีต่ ้องพิจารณา

postmenstrual age เป็นสัปดาห์และวันก็ต้องคานวณเป็นวันด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ทารกเกิดก่อน
กาหนดที่เกิดเมื่อ gestational age 33 สัปดาห์ 1 วัน ปัจจุบันทารกมีอายุได้ 10 สัปดาห์ 5 วัน ทารกจะมี
postmenstrual age เท่ากับ 43 สัปดาห์ 6 วัน
5. Postcenceptional age เป็นอายุทึ่นับจากวันที่ไข่มกี ารปฏิสนธิกับอสุจิจนถึงวันที่ประเมิน
หรือศึกษาทารก ด้วยเหตุผลเดียวกับการนับอายุ conceptional age จึงไม่ควรใช้อายุนี้ในการประเมิน
หรือศึกษาทารก
6. Corrected age หรือ Adjusted age อายุนใี้ ช้กับทารกเกิดก่อนกาหนดในการประเมิน
พัฒนาการและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และใช้จนกระทั่งถึงอายุ 3 ปี คานวณโดยใช้จานวนสัปดาห์ที่ทารก
เกิดก่อนจะมีอายุครบ 40 สัปดาห์ ไปลบออกจาก Chronological age ตัวอย่างเช่นเด็กอายุ 24 เดือน
เคยเป็นทารกเกิดก่อนกาหนด เกิดเมื่อมี gestational age 28 สัปดาห์ การคานวณ corrected age ทาได้
ดังนี้ทารกเกิดก่อนครบกาหนดเกิด (ก่อนครบ40 สัปดาห์ ) 12 สัปดาห์ ( 40 – 28 สัปดาห์ ) คิดเป็น 3
เดือน ดังนัน้ เด็กคนนีจ้ งึ มี corrected age เท่ากับ 24 - 3 เดือนคือ 21 เดือน
Committee on Fetus and Newborn ของ American Academy of Pediatrics ได้แนะนา
เกี่ยวกับอายุของทารกแรกเกิดในระยะปริกาเนิดใน Policy Statement ไว้ดังนี้
1. การให้คานิยามเกี่ยวกับอายุและการเปรียบเทียบผลลัพธ์การดูแลทารกในครรภ์และทารก
แรกเกิดควรใช้คาศัพท์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คาศัพท์ที่แนะนาได้แก่
 Gestational age ( นับเป็นสัปดาห์ )ระยะเวลาตัง้ แต่วันแรกที่เริ่มมีประจาเดือนครั้งสุดท้าย
ถึงวันที่มีการคลอด ถ้าการตัง้ ครรภ์นั้นเกิดขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยี่ สามารถคานวณ
Gestational age โดยการนับเพิ่มจาก conceptional ageไปอีก 2 สัปดาห์
 Chronological age ระยะเวลานับตั้งแต่ทารกเกิด นับเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี
 Postmenstrual age ( นับเป็นสัปดาห์ ) ให้คานวณจาก gestational age บวกกับ
Chronological age
 Corrected age ( นับเป็นสัปดาห์หรือเดือน ) คานวณโดยหักจานวนสัปดาห์ที่ทารกเกิดก่อน
40 สัปดาห์ออกจาก Chronological age ใช้กับทารกเกิดก่อนกาหนดจนกระทั่งถึงอายุ 3 ปี

*

2. ในช่วงระยะปริกาเนิด ที่ทารกยังอยู่ในโรงพยาบาลควรใช้ Postmenstrual age หลังพ้นจาก
ระยะปริกาเนิดแล้วควรใช้ Corrected age
3. ในทางคลินกิ ด้านกุมารเวชศาสตร์ ไม่ควรใช้ conceptional age, postconceptional age ,
conceptual age, postconceptual age
4. การเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดควรมี
การระบุถึงวิธีการประเมิน gestational age ที่ชัดเจน ( เช่นจากการคานวณจากวันแรกที่เริ่มมี

ประจาเดือนครั้งสุดท้ายถึงวันที่มีการคลอด การตรวจหน้าท้องมารดา การตรวจ ultra sound หรือการ
ประเมินจากทารก )

*การให้คานิยามของระยะปริกาเนิดค่อนข้างจะหลากหลาย
WHO นับช่วงเวลาของระยะปริกาเนิดตั้งแต่gestational age 22 สัปดาห์ถึง7วันหลังทารกเกิด
( The Tenth Revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems,
WHO, 1992 )
ส่วน Australian Institute of health and Welfare นิยามระยะปริกาเนิดตั้งแต่ gestational age
20 สัปดาห์ถึง28วันหลังทารกเกิด ( http://meteor.aihw.gov.au/content/index.phtml/itemId/327314)
Mosby’s Medical Dictionary นับเวลาตัง้ แต่ gestational age 28 สัปดาห์ถึง 28วัน หลังทารก
เกิด (Mosby’s Medical Dictionary, 8th edition, 2009 )
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขได้นยิ ามระยะปริกาเนิดคือระยะตั้งแต่
ทารกมีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึน้ ไปจนถึงอายุ 7 วันหลังคลอด
(http://203.157.217.5/~plan/files/guideline/CHAPTER%2016%202008.pdf )
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