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บทที่ 12
โรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุไทย
และภาพสะท้ อนคุณภาพการบริการ
นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์ กุล
คําถามสําคัญประการหนึง่
ของการสํารวจครัง้ นี ้คือ “ผู้สงู อายุได้ รับบริการทางสุขภาพจากระบบ
บริ การในปั จจุบนั อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่?” ในการที่จะตอบคําถามนี ้มีความจําเป็ นที่จะต้ องได้ ข้อมูลของโรคที่ทําการ
ตรวจวัดได้ ไม่ยากแต่จะต้ องเป็ นโรคที่พบได้ บอ่ ยและมีผลต่อสุขภาพในระดับสูง โรคที่ได้ รับการคัดสรรว่ามีความ
เหมาะสมคือโรคความดันโลหิตสูง ในการสํารวจได้ เลือกใช้ อปุ กรณ์วดั ความดันโลหิตชนิดอิเลกโทรนิกที่ได้ รับการ
ทดสอบความแม่นยําและความปรวนแปรในการวัดว่ามีความน่าเชื่อถือที่ดี การใช้ อปุ กรณ์เช่นนี ้ช่วยลดปั ญหา
ของความแตกต่างในกระบวนการวัดที่ใช้ การวัดโดยเครื่ องมาตรฐาน ในการวิเคราะห์นอกจากจะวิเคราะห์หา
ความชุกแล้ ว ยังทําการเปรี ยบเทียบอัตราการความชุกโดยวิธีวินิจฉัยและในกลุม่ ประชากรต่างๆ
ในการสํารวจครัง้ นี ้ได้ ทําการสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุจํานวน 4048 คน และได้ ประวัติของโรคความดันโลหิต
สูงจํานวน 618 คน (ร้ อยละ 15.3) ในขณะที่การวัดความดันโลหิตด้ วย electronic
sphygmomanometer พบผู้สงู อายุมีความดันโลหิตซิสโตลีสงู 160 มมปรอทหรื อมากกว่าจํานวน 813 คน
(ร้ อยละ 20.1) และมีความดันได-แอสโตลีสงู 95 มม ปรอทหรื อมากกว่าจํานวน 481 คน (ร้ อยละ 11.9) เมื่อ
พิจารณาผู้สงู อายุที่มีความดันซิสโตลีสงู และ/หรื อความดันไดแอสโตลีสงู ทังหมดจะมี
้
จํานวน 1,006 คน (ร้ อยละ
24.8) จะเห็นว่ามีผ้ สู งู อายุจํานวนมากถึง 692 คนหรื อร้ อยละ 9.5 ของผู้สงู อายุทงหมดที
ั้
่ไม่ได้ รับการ
วินิจฉัยโรคนี ้ (ตารางที่ 12.1) ถึงแม้ จะมีข้อโต้ แย้ งถึงความคลาดเคลื่อนในการให้ การวินิจฉัย ไม่วา่ จะมาจาก
กระบวนการตรวจวัดความดันโลหิต กระบวนการวินิจฉัย หรื อแม้ แต่กรณีของ White coat hypertension ก็
ตาม จํานวนที่ตรวจพบจากการศึกษานี ้มีอยูม่ ากและทําให้ เชื่อได้ อย่างแน่นอนว่า มีผ้ สู งู อายุจํานวนมาก ที่เป็ น
โรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้ รับการวินิจฉัยเสมือนกับนํ ้าแข็งส่วนใต้ นํ ้าที่มองไม่เห็น ลักษณะเช่นนี ้ชี ้ถึงปั ญหา
ของการเข้ าถึงระบบบริการหรื อเป็ นปั ญหาของการกระจายของการบริการ
ตารางที่ 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการวินิจฉัยด้ วยประวัติและด้ วยการวัดความดันโลหิตขณะทําการสํารวจ
จํานวน (ร้ อยละของแถว)
วัดความดันโลหิตว่าเป็ นโรค
วัดความดันโลหิตว่าไม่เป็ นโรค

ประวัติวา่ เป็ นโรค

(1,006 คน 24.8% ของประชากรทังหมด)
้
314 (50.8%)

(3,042 คน)
304 (49.2%)

692 (20.2%)

2,738 (79.8%)

(618 คน 15.3% ของประชากรทังหมด)
้

ประวัติวา่ ไม่เป็ นโรค
(3,430 คน)

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติของความดันโลหิตสูงกับระดับความดันโลหิตที่ตรวจวัดใน
ระหว่างการสํารวจ (ตารางที่ 1) จะพบว่ามีผ้ สู งู อายุ 1,310 (314 + 304 + 692) คน ที่เป็ นโรคความดัน
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โลหิตสูงโดยอาศัยการจําแนกทังด้
้ วยประวัติจากการสัมภาษณ์และการตรวจวัดความดันโลหิตรวมกัน ดังนัน้
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุทงหมดเท่
ั้
ากับร้ อยละ 32.4 (95% confidence
interval = 31.7-33.1) และภายหลังการปรับนํ ้าหนักด้ วยพื ้นที่อยูอ่ าศัยและเขตการปกครองได้ อตั ราความ
ชุกเท่ากับร้ อยละ 27.1 (95% confidence interval = 25.7-28.5) ผลที่ได้ นี ้สูงกว่าการศึกษาอื่นๆที่มี
รายงานมาก่อนหน้ า(1-6) ซึง่ พบความชุกแตกต่างกันตังแต่
้ ร้อยละ 8.8-28 ความแตกต่างอาจเนื่องมาจากความ
แตกต่างในประชากรศึกษาและเกณฑ์ในการวินิจฉัย (ตารางที่ 12.2) สิง่ ที่ น่าพิจารณา เป็ นพิเศษ คือ ผล
การศึกษาต่างๆของประเทศไทย แสดงลักษณะที่ชี ้ชวนว่าอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุ
มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
ตารางที่ 12.2 เปรี ยบเทียบการศึกษาความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุไทย
การศึกษา

ประชากรศึกษา

เกณฑ์วินิจฉัย

Srithong(1)
- พ.ศ. 2528

อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 134 คน
ชุมขนเมือง แฟลตดินแดง กทม.

วัดความดันโลหิต: 160/95
มม. ปรอท และประวัติโรคความ
ดันโลหิตสูง

28

Achananuparp(2)
- พ.ศ. 2529

อายุ 15 ปี ขึ ้น แต่นําเฉพาะกลุม่
ผู้สงู อายุจํานวน 548 คน มา
เปรี ยบเทียบ
ชุมชนชนบท อําเภอบางปะอิน
อยุธยา
อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 792 คน
ชุมขนเมือง สลัมคลองเตย กทม.

วัดความดันโลหิต 160/95
mmHg และประวัติโรคความ
ดันโลหิตสูง

23.3

วัดความดันโลหิต 160/95
mmHg และประวัติโรคความ
ดันโลหิตสูง

26

อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 1,120 คน
ชุมชนชนบท อําเภอบ้ านค่าย ระยอง
อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 4,480 คน
การศึกษาระดับชาติ
อายุ 65 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 1,313 คน
การศึกษาระดับชาติ
อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า
จํานวน 4,048 คน
การศึกษาระดับชาติ

วัดความดันโลหิต: 160/95
มม. ปรอท

8.8

Sitthi-Amorn(3)
- พ.ศ. 2531

Mahavichian(4)
- พ.ศ. 2535
SWET project(5)
- พ.ศ. 2537
NHES1(6)
- พ.ศ. 2534
NHES2
- พ.ศ. 2541

ความชุก (ร้ อยละ)

สัมภาษณ์ประวัติ

18
[ชุมชนชนบท 15.3%
ชุมชนเมือง 26%]

วัดความดันโลหิต 160/95
mmHg และประวัติโรคความ
ดันโลหิตสูง
- ความดันโลหิต 160/95
mmHg
- สัมภาษณ์ประวัติ
- เกณฑ์วินิจฉัย 1 หรื อ 2

13.4
[ชุมชนชนบท 11.1%
ชุมชนเมือง 15.8%]
24.8
15.3
32.4 (27.1*)
[ชุมชนชนบท 23.6%
(23.0*) ชุมชนเมือง
42.1% (44.4*)]

การสํารวจสภาวะสุขภาพ ครัง้ ที่ 2 พศ. 2539 หน้ า 167
* ความชุกหลังปรับนํ ้าหนักด้ วยพื ้นที่อยู่อาศัยและเขตการปกครอง

ถ้ านําไปผลการศึกษานี ้ไปพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลการสํารวจ National Health
examination Survey และ National Health and Nutritional Examination Survey ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2503-2505, 2514-2517, 2519-2523, และ 2531-2533(7) (ตารางที่
12.3) จะพบว่าอัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้ เกณฑ์วินิจฉัยเดียวกัน (มีประวัติหรื อความดัน
เท่ากับ160/95 หรื อมากกว่า) ของประชากรอเมริกนั ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี สูงกว่าอัตราที่พบในประชากร
สูงอายุไทยมาก โดยเฉพาะในหมูค่ นดํา
ตารางที่ 12.3 ผลการศึกษาของ National Health examination Survey (NHES) และ National
Health and
Nutritional Examination Survey (NHANES) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ.
2503-2505,

2514-2517, 2519-2523, และ 2531-2533(7) โดยคัดเฉพาะอัตราความชุกของ

ประชากรกลุม่ อายุ 60 - 74 ปี

คนดําชาย
คนดําหญิง
คนขาวชาย
คนขาวหญิง

NHES I
(2503-2505)
61.3

NHANES I
(2514-2517)
58.5

NHANES II
(2519-2523)
44.7

NHANES III
Phase I
(2531-2533)
53.3

75.4

65.9

67.6

63.9

32.5

37.9

37.3

35.4

50.7

48.9

44.9

36.6

ในบรรดาผู้สงู อายุที่มีประวัติความดันโลหิตสูงจํานวน 618 คนมีผ้ สู งู อายุเพียง 304 คน (ร้ อยละ
49.2) เท่านันที
้ ่ความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยผู้สงู อายุจํานวนถึง 314 คน หรื อร้ อยละ 50.8 ที่ยงั มีระดับ
ความดันโลหิตในเกณฑ์สงู ผลที่ได้ นี ้แสดงว่าประชากรสูงอายุไทยที่มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงถึงครึ่งหนึง่ ที่
อาจไม่ได้ รับการรักษาหรื อได้ รับการรักษาที่ไม่เพียงพอจะควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (detected but
untreated + treated but uncontrolled : เท่ากับ 314 คนหรื อร้ อยละ 50.8 ของผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็ นโรค
ความดันโลหิตสูง)
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 12.1 ยังแสดงให้ เห็นว่า ในจํานวนผู้สงู อายุ 3,430 คนที่ไม่เคยได้ รับ
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง จะมีถงึ 692 คนหรื อร้ อยละ 20.2 ที่ถกู ตรวจพบว่าความดันโลหิตอยูใ่ น
เกณฑ์สงู (unawareness cases = ร้ อยละ 52.8 ของผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้ )
สัดส่วนผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ awareness but untreated + treated but uncontrolled และกลุม่
unawareness cases จากจํานวนประชากรที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้
เมื่อนําไปพิจารณารวมกับ
รายงานจากการศึกษาอื่นๆในประเทศไทย (ประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป) จะตระหนักได้ วา่ โรคความดันโลหิตสูง
เป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สําคัญทังในด้
้ านการตรวจคัดกรอง (screening) และการให้ บริการการรักษา (ตาราง
ที่ 12.4)
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ตารางที่ 12.4 เปรี ยบเทียบสัดส่วนผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ detected but untreated + treated but
uncontrolled และ
กลุม่ undetected cases (unawareness) กับผลการศึกษาก่อนหน้ าของประเทศไทย และ
การ
ศึกษาของสหรัฐอเมริ กา(7)
ประชากรศึกษา

Achananuparp(3)
NHES1(6)
NHES2

อายุ 15 ปี หรื อมากกว่า
อายุ 15 ปี หรื อมากกว่า
อายุ 60 ปี หรื อมากกว่า

Unawareness cases

Uncontrolled cases
(awareness but
untreated + treated
but uncontrolled)

ร้ อยละของผู้ที่เป็ นโรค
ทังหมด
้

ร้ อยละของผู้ที่ทราบว่า
เป็ นโรค

58.4%

82.2%

89.7%

56.1%

52.8%

50.8%

47%
46%
31%
11%

84.2%
84.5%
71.0%
35.22%

US study(7)
NHES I
NHANES I
NHANES II
NHANES III phase
I

คัดเฉพาะอายุ 60-74 ปี

โรคความดันโลหิตสูงกับกลุ่มอาการสมองเสื่อม ภาวะทุพพลภาพระยะยาว
และภาวะพึ่งพา
ระหว่างผู้สงู อายุที่มีและไม่มีโรคความดันโลหิตสูงจะพบว่ามีความแตกต่างของความชุกของกลุม่
อาการสมองเสื่อม และภาวะทุพพลภาพระยะยาวชัดเจน (ตารางที่ 12.5) โดยพบว่า ผู้สงู อายุที่มีโรคความดัน
โลหิตสูง (จํานวน 1,310 คน) จะมีความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมและภาวะทุพพลภาพระยะยาวเท่ากับ
ร้ อยละ 4.1 และ 24.9 ในขณะที่ผ้ สู งู อายุที่ไม่มีโรคนี ้ (จํานวน 2,738 คน) จะมีความชุกของกลุม่ อาการสมอง
เสื่อมและภาวะทุพพลภาพระยะยาวเพียงร้ อยละ 2.8 และ 16.2 ตามลําดับ ความสัมพันธ์ที่ตรวจพบนี ้อาจเป็ น
ผลมาจากการที่โรคความดันโลหิตสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงหรื อสาเหตุของโรคของหลอดเลือดต่างๆ ได้ แก่ โรคหลอด
เลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึง่ โรคเหล่านี ้มีความสัมพันธ์หรื อเป็ นสาเหตุสําคัญของกลุม่ อาการสมอง
เสื่อม (กลุม่ อาการสมองเสื่อมจากความผิดปกติของหลอดเลือด - vascular dementia) และภาวะทุพพล
ภาพของผู้สงู อายุ
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ตารางที่ 12.5

จํานวน (ร้ อยละ) ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมและภาวะทุพพลภาพระยะยาวในประชากร
สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง (1,310 คน) และไม่มีโรคความดันโลหิตสูง (2,738 คน)

กลุม่ อาการสมองเสื่อม*
มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว**

มีโรคความดันโลหิตสูง
54 (4.1)

ไม่มีโรคความดันโลหิตสูง
78 (2.8)

326 (24.9)

443 (16.2)

* p < 0.05
** p < 0.001

เช่นเดียวกับ ความสัมพันธ์ของโรคความดันโลหิตสูง ที่มีกบั ภาวะทุพพลภาพระยะยาว การสํารวจนี ้ ยัง
พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคความดันโลหิตสูงกับภาวะพึง่ พาในประชากรสูงอายุไทยที่ใช้ การประเมินโดยดัชนี
บาร์ เธลเอดีแอล(8,9) และดัชนีจฬุ าเอดีแอล(10) (ตารางที่ 12.6) โดย ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง จะอยูใ่ นสถานะ
พึง่ พาสูงกว่าผู้ที่ไม่มีโรคนี ้
ตารางที่ 12.6 ค่าเฉลี่ยของคะแนน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลและจุฬาเอดีแอลใน
ประชากรสูงอายุที่มีและไม่มีโรคความดันโลหิตสูง
มีโรคความดันโลหิตสูง
ไม่มีโรคความดันโลหิตสูง
ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล*
ดัชนีจฬุ าเอดีแอล*
*

(1,310 คน)
18.73 (2.63)

(2,738 คน)
18.95 (2.27)

6.28 (2.46)

6.53 (2.25)

p < 0.05

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุ ในช่ วงอายุต่างๆ
โรคความดันโลหิตสูง ในประชากรสูงอายุไทยจากการสํารวจครัง้ นี ้พบว่า มีความชุกสัมพันธ์กบั อายุที่
เพิ่มขึ ้นแต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะหมดไปเมื่ออายุ 80 ปี นอกจากนันยั
้ งมีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยโดย
พบมากในเขตกรุงเทพมหานครฯและเขตภาคกลาง กับการอาศัยอยูใ่ นเขตเมือง และกับสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี
(ตารางที่ 12.7) จากผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรื อ้ รังที่สมั พันธ์ กบั การ
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและเป็ นปั ญหาสําคัญของผู้สงู อายุในเขตเมืองและที่มีฐานะดี
เมื่อวิเคราะห์ หาอัตราส่วน ระหว่าง ผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่เคยได้ รับการวินิจฉัยกับผู้ที่เป็ น
โรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้
(ตารางที่ 12.7) จะพบว่าผู้ที่มีอายุสงู เพศชาย ผู้ที่อาศัยในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
ในภาคใต้ ผู้ที่อยูใ่ นเขตชนบท ผู้ที่อา่ น-เขียนหนังสือไม่ได้ และผู้ที่มีเศรษฐานะไม่ดี เป็ นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
พลาดจากการวินิจฉัย ผลการศึกษานี ้อาจเป็ นผลมาจากการไม่ใส่ใจในสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุหรื อจากความ
ไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของการเข้ าถึงระบบบริการทางสุขภาพก็ได้
การศึกษาเพิ่มเติมทังในด้
้ านการค้ นหา
สาเหตุและการพัฒนาระบบบริการมีความจําเป็ น
ตารางที่ 12.7 จํานวนและความชุก ของโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรกลุม่ ต่างๆ และอัตราส่วนระหว่างผู้ที่
เป็ นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่ทราบมาก่อนกับผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้
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จํานวนผู้มีความดัน
โลหิตสูง

ร้ อยละของประชากร
ในกลุม่

อัตราส่วนระหว่างผู้ที่ไม่ได้ รับการวินิจฉัย
กับผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้

60 - 69
70 - 79
80 +

713
440
157

30.7
35.1
33.3

0.50
0.57
0.57

ชาย
หญิง

560
750

32.4
32.4

0.58
0.49

กทม.
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

332
275
266
174
263

48.5
38.0
30.5
19.7
29.7

0.45
0.51
0.50
0.56
0.65

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

806
504

42.1
23.6

0.48
0.60

อ่านได้ คล่อง
อ่านได้ ไม่คล่อง
อ่านไม่ได้

662
293
355

32.6
33.6
31.0

0.50
0.53
0.58

เขียนได้ คล่อง
เขียนได้ ไม่คล่อง
เขียนไม่ได้

552
345
413

31.4
33.0
33.1

0.51
0.50
0.57

48
164
289
809

25.5
27.7
27.4
36.6

0.56
0.54
0.57
0.51

กลุม่ อายุ*

เพศ

พื ้นที่อยู่อาศัย**

พื ้นที่การปกครอง**

การอ่านหนังสือ

การเขียนหนังสือ

สถานะทางเศรษฐกิจ**
ขัดสนมาก
ขัดสนบ้ าง
ขัดสนบางครัง้
ไม่ขดั สน

* ความแตกต่างของความชุกในระหว่างกลุม่ : p < 0.05
** ความแตกต่างของความชุกในระหว่างกลุม่ : p < 0.001

ความสัมพันธ์ ระหว่ างโรคความดันโลหิตสูงกับภาวะทุพพลภาพระยะยาว
หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับโรคความดันโลหิตสูง
ของประชากรสูงอายุในภาคต่างๆของประเทศ (ตารางที่ 12.8) จะพบความสัมพันธ์ในระดับสูงโดยมีคา่
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Spearman’s correlation coefficient เท่ากับ 0.9 (p < 0.05) และอาจเป็ นเหตุผลของความแตกต่างใน

ภาวะทุพพลภาพระหว่างประชากรสูงอายุในภาคต่างๆจากการสํารวจครัง้ นี ้
ตารางที่ 12.8 ความชุกของภาวะทุพพลภาพระยะยาวและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุในภาคต่างๆ
กรุงเทพมหานครฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

ความชุกของภาวะทุพพลภาพ
29.9
26.1
13.4
12.5
16.7

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
48.5
38.0
30.5
19.7
29.7

สรุ ป
โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกสูงในประชากรสูงอายุไทย และมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมชัดเจนเนื่องจากมีความชุกสูงในผู้ที่อยูใ่ นเขตเมือง ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง และใน
ผู้ที่มีเศรษฐานะดี ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกกับอายุที่เพิ่มขึ ้นจะหมดไปในราวอายุ 80 ปี ความสัมพันธ์
ระหว่างโรคความดันโลหิตสูงกับกลุม่ อาการสมองเสื่อม ภาวะทุพพลภาพระยะยาว และภาวะพึง่ พามีอยูอ่ ย่าง
ชัดเจน ประการสําคัญผลการศึกษานี ้แสดงว่าผู้สงู อายุจํานวนมากเป็ นโรคความดันโลหิตสูงอยูโ่ ดยไม่ได้ รับการ
วินิจฉัย จากการศึกษาในกลุม่ ประชากรย่อยพบลักษณะที่อาจแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของการ
เข้ าถึงระบบบริ การทางสุขภาพของประเทศ ผลการศึกษานี ้แสดงอย่างชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็ นปั ญหา
ทางสาธารณสุขที่สําคัญอย่างยิ่ง การกําหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจยั เฉพาะที่
มีความต่อเนื่องมีความจําเป็ น
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