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Abstract:
Purpose: to evaluate the effects of a home-based empowerment 
(HBE) program for caregivers on glycemic control in children with 
poor diabetic control (PDC). 
Design: quasi-experiment one group pretest-posttest design 
Methods: The subjects in the study were 15 caregivers of children 
with PDC aged 8 to 15 years. The development of the HBE 
program was based on Gibson’s conceptual model. The program 
consisted of four steps including: 1) discovering reality - 
discovering the problems that caused diabetic children to not be 
able to control their blood sugar levels, 2) critical reflection - 
finding strategies to resolve the problems and to control blood 
sugar levels, 3) taking charge - deciding the appropriate care for 
diabetic children, and 4) holding on - maintaining the confidence 
in controlling blood sugar levels. The outcomes of the study were 
collected at the end of the program (a three-month period). 
Mainfindings: The results showed that after attending the HBE 
program, caregivers demonstrated a statistically significant 
improvement in their care behavior. (p < .05)  However, there was 
no statistical significance in levels of HbA1c. (p > .05) Seventy-
three percent of caregivers were very satisfied with the HBE 
program. 
Conclusionandrecommendations: This study suggests that HBE 
programs should be implemented with caregivers of children with 
PDC. The program may also be appropriate for newly diagnosed 
children with diabetes. For further study, a HBE program, which is 
longer in duration should be implemented with a periodic 
evaluation of program outcomes. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจของผูด้แูลตอ่การ
ควบคมุเบาหวานทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่ ี
แบบการวจิยั: แบบกึง่ทดลองชนดิกลุม่เดยีวทดสอบกอ่นและหลงัการทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูด้แูลเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่อีาย ุ
8-15 ป ี จำนวน 15 คน โปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ พฒันาจากแนวคดิการ
สรา้งพลงัใจของกบิสนั 4 ขัน้ตอน คอื 1) การคน้พบความเปน็จรงิทีท่ำให้
ควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืดไม่ได ้2) การพจิารณาไตรต่รอง ปญัหาทีพ่บอยา่ง
มเีหตผุลและพจิารณาหาวธิคีวบคมุเบาหวาน 3) การลงมอืปฏบิตั ิ โดยเลอืกวธิี
ทีเ่หมาะสมในการควบคมุเบาหวาน และ 4) การคงไวซ้ึง่ความมัน่ใจในการ
ควบคมุสถานการณ ์ เปน็การปฏบิตัเิพือ่ควบคมุเบาหวานอยา่งตอ่เนือ่ง เกบ็
ขอ้มลูพฤตกิรรมการดแูลเดก็เบาหวานของผูด้แูล ระดบั HbA1c ของเดก็และ
ความพงึพอใจตอ่โปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ ของผูด้แูลเมือ่สิน้สดุโปรแกรมฯ 
(3 เดอืน) 
ผลการวจิยั: หลงัเขา้รว่มโปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ ผูด้แูลมพีฤตกิรรมการ
ดแูลเดก็เบาหวานดกีวา่กอ่นเขา้รว่มโปรแกรมฯอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < 
.05) แตค่า่ HbA1c หลงัเขา้รว่มโปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ ดกีวา่กอ่นเขา้รว่ม
โปรแกรมอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p > .05) ผูด้แูลรอ้ยละ 73.3 พงึพอใจ
มากตอ่โปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ นี ้
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรใช้โปรแกรมการสรา้งพลงัใจฯ นี ้ สรา้งพลงัใจแก ่ 
ผูด้แูลในการควบคมุเบาหวานทีบ่า้นในเดก็เบาหวานทีค่วบคมุโรคไมด่แีละเดก็
เบาหวานรายใหม ่ การวิจัยครั้งต่อไปควรขยายเวลาในการดำเนินการและ
ตดิตามผลในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ: การสร้างพลังใจ ผู้ดูแล การควบคุมเบาหวาน เด็กเบาหวานที่
ควบคมุโรคไมด่ ีการดแูลทีบ่า้น 
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