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Abstract 
 Purpose: To examine the rate of depressive symptoms and factors predicting depressive  
symptoms among older people in community. 
 Design: Correlational predictive study. 
 Methods: The study is descriptive and cross-sectional. Simple random sampling was used to 
select 177 older people living in Bali, Indonesia. A cognitive assessment was carried out prior to 
selection. The instruments were self-reported non-communicable diseases, behavioral risk  
questionnaires, adverse life event scale, and depression scale. Descriptive statistics and logistic  
regression were employed for statistical analysis. 
 Main findings: The findings revealed that 41.8% of respondents had depressive symptoms. 
Adverse life events (OR = 1.30, 95%CI = 1.15, 1.46, p < .001), having more than three non- 
communicable diseases (OR = 4.41, 95%CI = 1.61, 12.02, p < .01), and low physical activity (OR = 
4.60, 95%CI = 1.83, 11.57, p < .01) were found as significant predictors of depressive symptoms. 
Sex, body mass index, smoking, and alcohol consumption were not found to be significant  
predictors of depressive symptoms. 
 Conclusion and recommendations: The findings support the fact that the older people living 
in community are at risk of depression. Depressive symptoms could be predicted by adverse life 
events, non-communicable diseases and low physical activities. Community nurses should develop 
an intervention aiming to prevent depression of older people, through the promotion of physical 
activity in accordance with their health conditions, and enhancing their coping skills. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าและอำานาจในการทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อยู่ 

ในชุมชน

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบาหลี	ประทศอินโดนีเซีย	จำานวน	177	คน	

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย	 กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะถูกคัดกรองโดยแบบทดสอบระดับการรู้คิด	 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ	 แบบวัดเหตุการณ์ไม่ 

พึงประสงค์	และแบบวัดอาการซึมเศร้า	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และสถิติถดถอยพหุโลจิสติก

 ผลการวิจัย: พบอัตราการมีภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนถึงร้อยละ	 41.8	 และพบว่าเหตุการณ์ไม่ 

พึงประสงค์	(OR	=	1.30,	95%CI	=	1.15,	1.46,	p	<	.001)	การมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า	3	โรค	(OR	=	4.41,	

95%CI	=	1.61,	12.02,	p	<	.01)	และกิจกรรมทางกายตำ่า	(OR	=	4.60,	95%CI	=	1.83,	11.57,	p	<	.01)	สามารถ

ทำานายอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	แต่เพศ	ดัชนีมวลกาย	การสูบบุหรี่	การดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถ

ทำานายอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 การศึกษาน้ีพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า	 และปัจจัย

ทำานายภาวะซมึเศร้า	ไดแ้ก่	การเผชญิกบัเหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงในชวีติ	มโีรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	และมกีจิกรรมทางกายตำา่	

พยาบาลชุมชนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางจิตเพื่อป้องกันการเกิดอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุด้วยการ 

ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่มีความเหมาะสมกับสถานภาพทางสุขภาพ	และการฝึกทักษะการจัดการกับปัญหา	

คำาสำาคัญ:	สูงอายุ	ภาวะซึมเศร้า	พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ	เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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