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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค์: เพื่อทดสอบอทิธพิลของปัจจยัในการทํานายการนําหลกัฐานเชิง

ประจกัษ์ไปใชจ้ดัการภาวะตกเลอืดหลงัคลอดในพยาบาลหอ้งคลอดโรงพยาบาล

ชุมชน วิธีการศึกษา: การศกึษาแบบภาคตดัขวางน้ีมกีลุ่มตวัอย่างคอืพยาบาล

หอ้งคลอดที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลชุมชนสงักดักระทรวงสาธารณสุขจํานวน 

275 ราย สุ่มตวัอย่างด้วยวธิแีบบหลายขัน้ตอน เกบ็ขอ้มูลตัง้แต่เดอืนมนีาคมถึง

มถุินายน พ.ศ. 2562 กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง วเิคราะหข์อ้มูล

ดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา: ตวัแปร

ที่มีอิทธพิล ได้แก่ บรรยากาศองค์กรสําหรบัการนําหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใช้  

ตามดว้ยจํานวนปีของการทาํงานในงานหอ้งคลอด การปฏบิตังิานในโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดใหญ่ การยอมรบันวตักรรม การสนับสนุนในการนําหลักฐานเชิง

ประจกัษ์มาใชข้ององคก์ร และการรบัรูอุ้ปสรรคในการนําหลกัฐานเชงิประจกัษ์มา

ใช ้(β = 0.261, 0.222, 0.206, 0.166, 0.138 และ -0.128, ตามลําดบั, P-value < 

0.05 ทัง้หมด) สว่นการรบัรูคุ้ณลกัษณะของแนวปฏบิตัทิางคลนิิกเป็นตวัแปรเดยีว

ที่ไม่มีอิทธิพล โดยตัวแปรทัง้หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการนํา

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ไปใชไ้ดร้อ้ยละ 27.6 (R² = 0.276, P-value < 0.01) สรปุ: 

พบปัจจยัที่ทํานายการนําหลกัฐานเชิงประจกัษ์ไปใช้จดัการภาวะตกเลือดหลงั

คลอดในพยาบาลหอ้งคลอดโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ผูบ้รหิารการพยาบาลอาจนําไป

พฒันาโปรแกรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์เพื่อให้เกิด

ผลลพัธท์างคลนิิกทีด่ใีนการป้องกนัและจดัการภาวะตกเลอืดหลงัคลอด   
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Abstract 
Objective: To examine factors predicting the implementation of evidence-

based practices (EBPs) for postpartum hemorrhage (PPH) management 

among intrapartum nurses in community hospitals. Method: In this cross-

sectional study, a multi-stage sampling technique was used to recruit a 

sample of 275 intrapartum nurses in community hospitals from March to June 

2019. Data were collected using self-administered questionnaires. 

Descriptive statistics and multiple regression were carried out to analyze data. 

Results: Significant predictors were organizational climate for EBPs 

implementation, followed by years of experiences in delivery room, large 

community hospital, personal innovativeness, organizational support and 

perceived barriers (β = 0.261, 0.222, 0.206, 0.166, 0.138 and -0.128, 

respectively, P-value < 0.05 for all). Perceived characteristic of clinical 

practice guideline was not a significant predictor. These six factors altogether 

could explain 27.6% of the variance of implementation of EBP for 

management of PPH (R² = 0.276, P-value < 0.01). Conclusion: Factors 

predicting the implementation of EBPs for PPH management among 

intrapartum nurses in community hospitals were identified. The findings could 

be useful in developing nursing intervention to enhance EBPs implementation 

to achieve clinical outcomes of PPH prevention and management.  

Keywords: Implementation of evidence-based practice, postpartum 

hemorrhage, intrapartum-nurse  

 

  

 

Introduction 

Postpartum hemorrhage (PPH) is a significant contributor 

to severe maternal morbidity and long-term disability.1 More 

than half of all maternal deaths, approximately 80 percent, 

occur within 24 hours of delivery with excessive bleeding 

being most commonly reported cause of death.2 Thus, 

maternal deaths represent an important problem arising from 

risks attributable to pregnancy and childbirth as well as poor 

quality of care and the health service system, even though 

PPH is a preventable condition. Recent research indicates that 

54 to 93% of these hemorrhage deaths may have been 

preventable.3 A high proportion around 72 – 90% of the 

morbidities related to obstetric hemorrhage is considered 

preventable if adequately managed through early recognition 

and adequate interventions in the early stages.4 PPH is also 

the leading cause of death in Thailand. Several interventions 

have aimed at maintaining or improving the quality of PPH 

care by maternal and child health care services in Thailand.4 

However, while substantial progress has been made toward 

improving the existing interventions for managing PPH, the 

Editorial note 
Manuscript received in original form on December 12, 2019; 

revised February 2, 2020;  
and accepted in final form on February 2, 2020 

Journal website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index 

mailto:wannee.d@rbru.ac.th

