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Abstract
Purpose:To examine the association between patient factors 
(age, sex, co-morbidity, and the number of complications), 
cardiac factors (Ejection Fraction: EF) and postoperative length 
of hospital stay (PLOS) in coronary artery bypass graft (CABG) 
patients.  
Design: Descriptive correlational design. 
Methods: The 109 coronary artery disease patients, who were 
admitted into the Super Tertiary hospital for the first time for 
elective CABG surgery during October, 2008 to February, 2009, 
were recruited as the sample group for this study. Data was 
collected by using standard instruments. Data was analyzed using 
Pearson’s product moment correlation and Spearman rank 
correlation coefficient to answer the research questions. 
Mainfindings: The PLOS ranged from 4 to 15 days with the 
average being 7.3 days. The majority of participants were men 
(72.5%) with an average age of 63.1 ± 9.5 years. Participants 
reported co-morbid diseases as being diabetes mellitus and renal 
disease. A major complication was Atrial Fibrillation. The EF 
averaged 54.3%. Factors significantly associated with 
postoperative length of hospital stay were age and number of 
complications (p < .05).  
Conclusion and recommendations: If nurses take into 
consideration two significant factors, age and the number of 
complications, this would shorten the length of hospital stay for 
CABG patients. 
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บทคดัยอ่: 
วัตถุประสงค์: เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านร่างกาย (อาย ุ เพศ 
ภาวะโรคร่วม และจำนวนภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด) ปัจจัยด้าน  
การทำงานของหัวใจ (EF) กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดใน  
ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัแบบบรรยายเชงิหาความสมัพนัธ ์
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เข้ารับ  
การรกัษาดว้ยการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจครัง้แรกในโรงพยาบาล
ระดบัตตยิภมู ิ จำนวน 109 ราย ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2551 ถงึกมุภาพนัธ ์
2552 เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ 
เชงิบรรยาย วเิคราะหค์วามสมัพนัธด์ว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัและ
สมัประสทิธิ ์สเปยีรแ์มน 
ผลการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งมจีำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ นาน 4 ถงึ 15 วนั เฉลีย่ 7.3 วนั สว่นใหญเ่ปน็เพศชาย
รอ้ยละ 72.5 อายเุฉลีย่ 63.1 ± 9.5 ป ี โรครว่มทีพ่บมากทีส่ดุคอื เบาหวาน  
ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดัทีพ่บมากทีส่ดุคอื ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
ชนดิ Atrial Fibrillation กลุม่ตวัอยา่งมคีา่ Ejection Fraction เฉลีย่ 54.3 
เปอรเ์ซน็ต ์ และพบวา่อาย ุ จำนวนภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผา่ตดั มคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิต ิ (p < .05) สำหรับปัจจัยด้านเพศ ภาวะโรคร่วมและ Ejection 
Fraction ไมส่มัพนัธก์บัจำนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผา่ตดั 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การปฏบิตักิารพยาบาลในการดแูลผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการ
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ควรมีรูปแบบการดูแลพิเศษสำหรับ  
ผูส้งูอายตุลอดจนเฝา้ระวงัและปอ้งกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั
เพราะมคีวามสมัพนัธก์บัการลดจำนวนวนันอนโรงพยาบาล 
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