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Abstract
Purpose: The main purpose was to study the effect of a clinical 
pathway on duration of the surgical process. Satisfaction of the 
patients and their relatives with nursing service was also studied. 
Design: Experimental research study.  
Methods: The participants were patients with elective surgical 
coronary bypass grafts and their relatives. All of them were 
randomly assigned into an intervention (n = 50) and control group 
(n = 50). Each group was comprised of twenty five patients and 
twenty five relatives. For the intervention group, the participants 
received a clinical pathway program which included assessment, 
screening the patients’ condition, preparing equipment, supporting 
information, and psychological support.  Data were collected 
through three questionnaires: the evaluation form of the clinical 
pathway used, the patients’ satisfaction questionnaire, and the 
relatives’ satisfaction questionnaire. Statistical analyses of the data 
were obtained by a performance and analysis of the T-test.  
Main findings: The study found that the duration of surgical 
process was not significantly different for the intervention and 
control groups. Regarding the nursing service, the satisfaction of 
the patients and their relatives were significantly higher in the 
intervention group compared to the control group (p < .001). 
Patients and their relatives had satisfaction.    
Conclusion and recommendations: The results of this study 
demonstrated that this clinical pathway should be encouraged 
because it promoted communication and collaboration amongst 
the multidisciplinary health care team.  As well, screening patients 
for early detection and preparing equipment will promote patient 
safety and prevent any risk in the duration of the surgical process.  
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของแผนการดูแลทางคลินิกต่อระยะเวลาของ
กระบวนการผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและความพึง
พอใจของผูป้ว่ยและญาต ิ
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิทดลอง  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้ว่ยและญาตขิองผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดั
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจแบบวางแผนลว่งหนา้ สุม่กลุม่ตวัอยา่งเขา้กลุม่
ศกึษา 50 คนและกลุม่ควบคมุ 50 คนโดยการใชต้ารางเลขสุม่ ซึง่ในแตล่ะกลุม่
ประกอบด้วย ผู้ป่วย 25 คนและญาติของผู้ป่วย 25 คน แผนการดูแล  
ทางคลินิกประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก ่ การประเมิน การจัดเตรียม  
และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านจิตใจ   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินระยะเวลาของกระบวนการผ่าตัด 
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในบรกิารพยาบาลของผูป้ว่ยและญาต ิวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติทิดสอบท ี
ผลการวจิยั: ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดัของกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ
ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิความพงึพอใจในบรกิารพยาบาล
ของผูป้ว่ยและญาตใินกลุม่ศกึษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p < .001) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรสนบัสนนุการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิในผูป้ว่ย
และญาติที่เข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความรว่มมอืกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการตรวจสอบความพรอ้มของ  
ผูป้ว่ย การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและดา้นจติใจ รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้ม
ของเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยทีม่ารบัการผา่ตดัไดร้บัการดแูล  
ทีเ่ปน็ระบบและเกดิความพงึพอใจ 
 
คำสำคัญ: แผนการดแูลทางคลนิกิ การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั ความพงึพอใจ ทมีสหสาขาวชิาชพี 
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