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Abstract 
Nursing students have different attitudes to unplanned pregnancy, and their beliefs   

might impact nursing care. The aim of this research article was to describe nursing students’ 
experiences on participating in the Reiki and Tranquil Meditation Program for awakening the    
mind to understand women with an unplanned pregnancy. Qualitative research was implemented. 
The key informants were 23 nursing students. Research was conducted from August, 2012 to 
March, 2013. Data collection was a focus group discussion. Demographic data were analyzed by 
descriptive statistics, and qualitative data were analyzed by content analysis. The findings 
showed that nursing students’ experience before participating in the program was a “bias mind” 
toward women with unplanned pregnancy. Participation in the Reiki healing and contemplation 
meditation program enhanced nursing student experience of inner self-awakening and 
understanding women with an unplanned pregnancy. This alternative program can be applied to 
develop nursing student skills in caring for women with an unplanned pregnancy.  
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ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในโปรแกรมพลังบําบัดเรกิและการภาวนา:  
การต่ืนรู้เพื่อเข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม1 
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บทคัดย่อ 
นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติต่อการท้องไม่พร้อมที่แตกต่างกัน ความเช่ือส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล

อาจส่งอิทธิพลต่อการให้การพยาบาล การสร้างการต่ืนรู้เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลมีความเข้าใจสภาวะอารมณ์
ภายในตนเองควบคู่กับการบ่มเพาะความเมตตากรุณาจะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการจัดการ
ตนเองและนําไปสู่การดูแลผู้หญิงท้องไม่พร้อมอย่างเข้าอกเข้าใจ บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยาย
ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลท่ีเข้าร่วมโปรแกรมเรกิและการภาวนาเพ่ือเข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือถอดบทเรียน มีผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาล จํานวน 23 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาพยาบาลมี “ใจที่
ไม่เป็นกลาง” ต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อม การเข้าร่วมโปรแกรมช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีประสบการณ์ต่ืนรู้ภายใน
ตัวเอง เกิดความเข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม โปรแกรมสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาพยาบาลเพ่ือดูแลผู้หญิงท้องไม่พร้อม 
 
คําสําคญั : พลังบําบัดเรกิ การภาวนา นักศึกษาพยาบาล ท้องไม่พร้อม 
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