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คู่มือแนวทางภาคปฏิบติั 
เพ่ือเตรียมการเปิดรอบนมสัการ ในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 

 

 

ในขณะนี้สถานการณ์เรื่องไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) ในประเทศไทย คลีค่ลายไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ และทางภาครฐั
ผ่อนปรนใหท้างศาสนสถานสามารถเปิดด าเนินการได้ โดยอยูภ่ายใตแ้นวทางปฏบิตัเิพื่อการป้องกนัการแพร่เชือ้  
  

กรรมการประสานงานโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) มคีวามห่วงใย และพรอ้มเคยีงขา้ง จงึไดจ้ดัท าคู่มอื
ฉบบันี้ข ึน้ เพื่อเป็นแนวทางและขอ้แนะน าส าหรบัพีน้่องทกุครสิตจกัร  
 

 
หวัข้อท่ี 1 : เปิดรอบนมสัการของคริสตจกัรได้เมือ่ไหร่? 

 
เมื่อท่านอธษิฐานและวางแผนทีจ่ะเปิดรอบนมสัการของครสิตจกัรอกีครัง้ ท่านอาจค านึงถงึการเปิดใหเ้รว็ทีสุ่ด 
เนื่องจากกงัวลวา่สมาชกิจะอ่อนก าลงั แต่ขณะเดยีวกนั อกีดา้นหนึ่งท่านกย็งัคงตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัต่อ
สมาชกิเช่นกนั   
 

หากครสิตจกัรยงัไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะกลบัมาเปิดรอบนมสัการ ท่านสามารถเริม่ตน้ไดจ้ากการสามคัคธีรรมในกลุ่ม
เลก็ และวางแผนส าหรบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง  
 

ทัง้นี้เราไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่ควรจะกลบัมาเปิดรอบนมสัการเมื่อไหร ่ เนื่องจากขึน้อยูก่บัความพรอ้มและ
บรบิทของครสิตจกัรในแต่ละจงัหวดั ซึง่มรีะดบัการแพร่ระบาดต่างกนั รวมทัง้ลกัษณะสมาชกิในครสิตจกัร และ
สภาพชุมชนรอบครสิตจกัรทีต่่างกนัออกไป  แต่มตีวัอยา่งค าถามส าคญัทีค่รสิตจกัรควรตอบ เพื่อเป็นขอ้พจิารณา
ในการกลบัมาเปิดอกีครัง้ ดงันี้  
 

เชค็ลิสตค์ าถามเพ่ือประกอบการพิจารณา  
1) เจา้หน้าทีร่ฐัและหน่วยงานทอ้งถิน่มขีอ้แนะน าอยา่งไร? 
2) สมาชกิในครสิตจกัรรูส้กึอยา่งไรกบัการกลบัมาเปิดรอบนมสัการใหม่ของครสิตจกัร? 
3) ผูค้นในชุมชนรอบครสิตจกัรรูส้กึอยา่งไรกบัการเปิดรอบนมสัการใหม่ของครสิตจกัรในช่วงเวลานี้? 
4) ครสิตจกัรมกีารสื่อสารหรอืแผนประชาสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไร?  
5) อะไรคอืสิง่ทีต่อ้งเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หรอืงดเวน้ เมื่อกลบัมารวมตวักนั? 
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ท าแบบส ารวจความเหน็ของสมาชิกในคริสตจกัร   
นี่เป็นอกีขอ้เสนอซึง่ครสิตจกัรอาจเลอืกใชเ้พื่อรบัขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเลอืกเวลาทีเ่หมาะสม และสื่อถงึ

ความใส่ใจต่อความเหน็ของสมาชกิในครสิตจกัร ซึง่ตวัอยา่งค าถามในแบบส ารวจ ไดแ้ก่ 
1) ท่านคดิวา่จะสามารถกลบัมามกีารประชุมนมสัการในครสิตจกัรอยา่งเรว็ทีสุ่ดไดเ้มื่อไหร่? 
2) สิง่ทีท่่านตอ้งการเหน็ก่อนทีจ่ะเปิดรอบนมสัการใหม่ของครสิตจกัรคอือะไร? 
3) ถ้าครสิตจกัรเปิดรอบนมสัการตามปกต ิท่านมคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วมหรอืไม่ อยา่งไร? 

 

 
หวัข้อท่ี 2 : เปิดรอบนมสัการของคริสตจกัรอย่างไร? 

 

เมื่อครสิตจกัรตดัสนิใจเลอืกวนัทีเ่ริม่เปิดนมสัการไดแ้ลว้ มขีอ้แนะน าข ัน้ตอนส าหรบัการกลบัมาเปิดรอบนมสัการ
ของครสิตจกัร ไดแ้ก่  

 

1. ท าแบบประเมินของกรมอนามยั : ทุกครสิตจกัรตอ้งท าแบบส ารวจของกรมอนามยั (สแกนขอ้มลูไดจ้าก  
ควิอารโ์คด้ดา้นล่าง  
1) กรอกขอ้มลูในแบบประเมนิของกรมอนามยั โดยศษิยาภบิาล หรอืผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายจากทางครสิตจกัร 

และปฏบิตัติามแนวทางขอ้แนะน าของกรมอนามยั (สามารถสแกนควิอารโ์คด้ ในส่วนของแบบประเมนิ
และคู่มอืของกรมอนามยัไดต้ามภาพควิอารโ์คด้ทีห่น้าถดัไป) 

2) เมื่อกรอกขอ้มลูแลว้ ครสิตจกัรจะไดร้บัใบประกาศนียบตัรรบัรองจากกรมอนามยั (E-Certificate) ซึง่สง่
มาทางอเีมลของผูท้ ีก่รอกขอ้มลู  

3) เซน็ชื่อรบัรองในใบประกาศนียบตัรโดยตวัแทนทีท่ าการกรอกขอ้มลู  
(ระบบจะจดัท าใบประกาศนียบตัร โดยระบุ ผูร้บัรองตามชื่อของผูท้ ีก่รอกขอ้มลู)  

4) พมิพใ์บประกาศนียบตัรรบัรองนี ้ ไวท้ีห่น้าครสิตจกัรหรอืจุดบรเิวณทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นหลกัฐานการ
รบัรองจากทางกรมอนามยั  

5) หากมคี าถามเพิม่เตมิ หรอืตอ้งการตดิต่อกรมอนามยั สามารถตดิต่อไดผ้่านช่องทางต่างๆ เช่น อเีมล 
stopcovid@anamai.mail.go.th สายด่วนโทร 081-1371633 (ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนสถาน สามารถศกึษา
ไดจ้ากคู่มอื ซึง่เป็นขอ้มลูมาตรการดา้นอนามยัของกรมอนามยั หน้า 28-32  

 

                                                      
 แบบประเมินของกรมอนามยั                                  คู่มือของกรมอนามยั  
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2. ตัง้ทีมดแูลสขุอนามยัให้กบัผู้ร่วมนมสัการ  เพื่อใหแ้น่ใจวา่มกีารรกัษามาตรการความปลอดภยั และดแูล
ความสะอาดอยา่งรดักุม  
 

3. เตรียมระบบสขุอนามยัของคริสตจกัร  
1) สื่อสารใหผู้ร้่วมนมสัการทุกคนสวมหน้ากากอนามยั และหนุนใจใหเ้ตรยีมเครื่องใชส้่วนตวัมาเอง เชน่ 

ปากกา แกว้น ้า กระบอกน ้า เป็นตน้ รวมทัง้สื่อสารขอ้แนะน าในการปฏบิตัตินระหวา่งร่วมประชุม
นมสัการ 

2) ท าความสะอาดหอ้งประชุม หอ้งน ้า และบรเิวณต่างๆ รวมถงึอุปกรณ์ในบรเิวณอาคารครสิตจกัร เช่น 
เกา้อี ้ราวบนัได มอืจบัประต ูไมโครโฟน ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงัการประชุมรอบนมสัการ  

3) เตรยีมจุดคดักรอง ใหม้คีนตรวจวดัอุณหภมู ิ พรอ้มมใีบลงชื่อผูเ้ขา้ร่วมรอบนมสัการ (ชื่อ-นามสกุล และ
เบอรต์ดิต่อ) และจดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลใ์หห้ลงัเซน็ชื่อเรยีบรอ้ย 

4) เตรยีมสบู่ลา้งมอื / เจลแอลกอฮอล ์วางตามจุดต่างๆ ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน 
5) จดัเกา้อีใ้นหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร กรณีทีค่วามจุหอ้งประชุมไม่เพยีงพอ ท่านสามารถ

จดัแบ่งเพิม่รอบนมสัการในเวลาอื่น เพื่อลดความแออดั หรอืบรหิารจดัการสมาชกิบางส่วนใหร้่วม
นมสัการทางออนไลน์แทน 

6) ดแูลสุขอนามยัของพธิมีหาสนทิ (หากม)ี  อาจจดัใส่ถุงแยกส าหรบัผูร้่วมนมสัการแต่ละคน ไม่ใหป้ะปนกนั  
7) จดัท าแผ่นป้ายสื่อสาร การเปลีย่นแปลงในตวัอาคารครสิตจกัรจะเป็นความแตกต่างทีช่ดัเจนทีสุ่ดเมื่อเปิด

รอบนมสัการใหม่ของครสิตจกัรอกีครัง้ คนส่วนใหญ่ไม่รูว้า่จะท าตวัอย่างไร จะนัง่ตรงไหน ป้ายประกาศ
จงึช่วยใหข้อ้มลูกบัสมาชกิ  
***ตวัอยา่งป้าย เช่น เครื่องหมายระยะห่าง จ านวนคนสงูสุดทีอ่นุญาตในหอ้งหรอืพืน้ที ่(ลฟิต ์ หอ้งโถง
ทางเดนิ ฯลฯ ) “กรุณารอทีน่ี่” “กรุณาสวมหน้ากากอนามยั” เป็นตน้  

8) หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารร่วมกนั แต่หากจ าเป็น ขอใหจ้ดัระยะห่างและดแูลสุขอนามยัตาม
แนวทางทีภ่าครฐัแนะน า  

 

4. ประสานกบัเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และชุมชนรอบคริสตจกัร  

 ครสิตจกัรควรสื่อสารมาตรการของครสิตจกัรเพื่อดแูลสุขอนามยั เพื่อสรา้งความสบายใจ และความ
เขา้ใจใหแ้ก่ชุมชนและภาครฐั  ทัง้นี้ครสิตจกัรสามารถน าจดหมายจาก กปท. ไปใชป้ระกอบการน าเสนอ
กบัเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ตามความเหมาะสม  

 อาจท าแผ่นป้ายหน้าครสิตจกัรสื่อสารมาตรการอนามยั หรอืสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของครสิตจกัร 
เพื่อการรบัรูแ้ละความสบายใจของชุมชนโดยรอบ 
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5. เตรียมการรองรบัผู้ท่ียงัไม่สามารถมาร่วมนมสัการได้  

 ครสิตจกัรควรมแีผนในการอภบิาลดแูลผูท้ ีย่งัไม่สามารถมาร่วมนมสัการได ้ เชน่ ผูส้งูอาย ุ เดก็ รวมถงึผู้
ทีม่ขีอ้จ ากดัเรื่องสุขภาพ หรอืผูท้ ีย่งัไมส่ะดวกใจจะมาร่วมนมสัการ การประชมุออนไลน์จงึอาจเป็น
ทางเลอืกส าคญัอกีช่องทางหนึ่งเพื่อช่วยเสรมิสรา้งสมาชกิ  

 

 
หวัข้อท่ี 3 : การผสมผสานแบบใหม่ 

 

แมธ้รรมชาตขิองมนุษยต์อ้งการทีจ่ะมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ซึง่ส าหรบัครสิเตยีนแลว้ เราเหน็ความจ าเป็นอยา่งมาก
ทีต่อ้งสามคัคธีรรมกบัพีน้่อง  แต่ในวกิฤตโควดินี้ ไดส้รา้งขอ้จ ากดัในการพบปะกนั ซึง่นัน่กลบัไดน้ าใหผู้น้ า
ครสิตจกัรจ านวนมากปรบัตวัและเตรยีมความพรอ้มของครสิตจกัรโดยใชช้่องทางออนไลน์จนเกดิ ผลดทีัง้ในการให้
ค าปรกึษา เลีย้งดสูมาชกิ และจดัการประชุมกลุม่ยอ่ย  ซึง่แมว้า่ในช่วงแรก สมาชกิอาจยงัไม่คุน้เคยกบัเทคโนโลย ี
แต่ภายหลงักส็ามารถปรบัตวัไดด้ยี ิง่ขึน้   
 

ช่องทางออนไลน์จงึไดก้ลายเป็นช่องทางส าคญัทีไ่ม่อาจละเลยได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการท างานกบัคนรุ่นต่อไป 
รวมทัง้การเขา้ถงึสงัคมและคนภายนอกครสิตจกัร  ครสิตจกัรจงึควรใชว้กิฤตนี้พฒันาช่องทางท างานใหม่ทาง
ออนไลน์ขึน้ โดยผสมผสานทัง้ช่องทางเดมิกบัช่องทางใหม่ ซึง่นี่จะเป็นแนวทางการปรบัตวัส าหรบัอนาคตที่
น่าสนใจยิง่ 

 
 

 
 

คู่มือแนวทางภาคปฏิบติัเพือ่เตรยีมการเปิดรอบนมสัการ ในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19   
จดัท ำขึน้เมือ่วนัที ่24 พฤษภำคม 2020 โดย   

คณะกรรมกำรประสำนงำนครสิตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (กปท.) ในควำมร่วมมอืของ   
 สภำครสิตจกัรในประเทศไทย สหกจิครสิเตยีนแห่งประเทศไทย และสหครสิตจกัรแบ๊บตสิตใ์นประเทศไทย 


