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Abstract

 This predictive study aimed to determine 

the factors associated with depression including 

age, gender, income, duration of illness, number 

of medical illness, physical activity, and social 

support among persons with chronic medical  

illness in Bhutan. A simple random sampling 

technique was conducted to recruit 120 adults 

diagnosed with chronic medical illness in a  

hospital, Bhutan. Data were carried out from  

March to April 2018. Research instruments were 

self-report questionnaires, including a demographic, 

the patient health, the global physical activity, 

and the medical outcomes study social support 

survey. Their reliability ranged from .88-.93.  

Descriptive statistics and Stepwise multiple  

regression analysis were used to analyze the data. 

 Prediction analysis revealed 35.3% variance 

in the prediction of depression from five significant 

predictors. The best predictor was gender (male) 

(β = -.242), followed by age (β = -.218), physical 

activity (β = -.229), social support (β = -.202), and 

duration of chronic medical illness (β = -.168). 

These findings suggest that nurses and related 

health care providers could utilize to plan and 

develop an activity or intervention to lessen  

depression in persons with medical chronic illness 

by promoting social support and physical activity 

focusing on female, young and newly diagnosed 

patients. 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัแบบท�านายครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา

ปัจจัยท�านายภาวะซึมเศร้า ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ ระยะ

เวลาการป่วย จ�านวนโรคเรื้อรัง กิจกรรมทางกาย และ 

การสนับสนุนทางสังคม ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในประเทศ

ภูฏาน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 120 คน คัดเลือกโดยวิธ ี

การสุม่อย่างง่ายคอื ผูใ้หญ่ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัด้วยโรคเรือ้รงั 

และมารับการรกัษาต่อเนือ่งในโรงพยาบาล ประเทศภฏูาน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2561 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามที่ให้

กลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบเอง ได้แก่ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 

ภาวะสุขภาพของผู ้ป่วย กิจกรรมทางกายทั่วไป และ 

การสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อม่ันอยู ่ระหว่าง  

.88-.93 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา และการวเิคราะห์ 

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยัพบว่าม ี5 ปัจจยัทีส่ามารถท�านายภาวะ

ซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยท�านายได้ร้อยละ 

35.5 ปัจจัยท�านายที่ดีที่สุดคือเพศ (ชาย) (β = -.242)  
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รองลงมาคืออาย ุ(β = -.218) กิจกรรมทางกาย (β = -.229) 

การสนับสนุนทางสังคม (β = -.202) และระยะเวลาที่ป่วย 

(β = -.168) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ในการวางแผนและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม

การสนับสนุนทางสังคมและกิจกรรมทางกาย เพื่อช่วยลด

ภาวะซมึเศร้าในผูท้ีเ่ป็นโรคเรือ้รงั โดยเน้นในกลุม่เพศหญงิ 

อายุน้อย และผู้ป่วยรายใหม่

ค�ำส�ำคญั: ภาวะซึมเศร้า โรคเรือ้รงั การสนบัสนนุทางสงัคม 

กิจกรรมทางกาย ประเทศภูฏาน 

Significance of the Problem 

 Depression can be found in any group of 

population regardless of age, gender and ethnicity. 

The total number of people with depression is 

estimated to be 322 million worldwide and  

nearly 86 million people in South-East Asia Region 

(World Health Organization [WHO], 2017). The 

global burden of depression poses a substantial 

public health challenge, both at social and  

economic levels. The increasing prevalence of 

depression in populations all over the world and 

the serious impacts that it produces make the 

disease one of the most serious public health 

problems of the 21st century (Boing et al., 2012). 

Chronic diseases account for a large proportion 

of deaths, even in the South-East Asian Region 

accounting for about 50.4% and the three  

top-ranked diseases are cardiovascular diseases, 

chronic obstructive pulmonary disease and cancer 

(Dhillon et al., 2012). Studies have reported  

increased prevalence of depression in individuals 

diagnosed with specific medical illness mostly  

in cardiovascular disease, diabetes mellitus,  

chronic obstructive pulmonary disease, arthritis 

and chronic pain, asthma and cancer (Hare,  

Toukhsati, Johansson, & Jaarsma, 2013; Khuwaja 

et al., 2010; Tsai et al., 2013). 

 Depression in chronic medical illness  

increases the morbidity and mortality, increases 

health costs, worsens the prognosis for the patient, 

and reduces the capacity for self-management, 

which increases the risk of major health  

complications in patients with chronic medical 

illness (Goldberg, 2010; Katon, 2011). People with 

chronic medical illness may be present with a high 

prevalence of depression, and thus health  

professionals working in a diverse range of settings 

will be involved in the care and management of 

people with this conditions. Therefore, recognition 

of this association is important in the holistic 

management of patients with chronic medical 

illness. Factors associated with depression in 

chronic illness are almost similar to those in the 

general population. From the review of literature 

of previous studies on depression in chronic  

medical i l lness, factors such as disease  

characteristics, some sociodemographic factors, 

physical activity and social support have shown 

to be significantly associated to depression in 

chronic medical illness.

 Rapid urbanization in Bhutan has led to an 

increase in mental disorders in the country. It was 

found that from 2011 to 2015, there was an  

increase in the total number of cases of mental 

health disorders, from 2878 cases to 7004, of  

which 31% was depression (Dorji et al., 2017). 

Along with that a number of people with chronic 

medical illness in the country are also increasing 

drastically. Medical illnesses such as diabetes, 

cardiovascular diseases, cancer and chronic  

obstructive pulmonary diseases are increasing in 

the Bhutanese population (Annual Health Bulletin, 

2015). Despite the increase in number of both 

depression and chronic illness in Bhutan, there  

is limited information regarding depression in 


