กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท4องเที่ยว

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

â¤Ã§¡ÒÃÍØ´Ã¾ÅÑÊ

ททท. สำนักงานอุดรธานี

(UDON PLUS MODEL)

เป#ดการท)องเที่ยวรูปแบบ Sandbox รองรับนักท)องเที่ยวชาวต)างชาติ

โดย นพ.ป)ยวัตร ตุงคโสภา ผู6อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
ปฏิบัติหน6าที่ นายแพทยEเชี่ยวชาญด6านเวชกรรมปJองกัน

ทำไมต&องเป+น อุดรธานี ?

รายงานความครอบคลุมการได0รับวัคซีนโควิด 19 ของประชาชน 18 ป> ขึ้น ในพื้นที่เปGาหมาย Sandbox จ.อุดรธานี
ที่

คงเหลือ ต*องฉีดเข็ม 1+2
ทั้งจังหวัด
= 956,450 โดส
6 อำเภอ sandbox = 458,782 โดส
10 ตำบล sandbox = 85,152 โดส
ตำบล sandbox
เข็ม 1 ฉีดเสร็จวันที่ 6 ตุลาคม 64
เข็ม 2 ฉีดเสร็จวันที่ 27 ตุลาคม 64

ที่มา:กลุ*มงานควบคุมโรคติดต*อ สสจ.อุดรธานี

พื้นที่

1 ภาพรวมจังหวัด
2 บBานดุง
3 เมือง
4 นายูง
5 กุมภวาป;
6 ประจักษ\ศิลปาคม
7 หนองหาน
รวมเฉพาะอำเภอ sandbox
8 บBานมNวง อ.บBานดุง
9 นาขNา อ.เมือง
10 หนองนาคำ อ.เมือง
11 หมากแขBง อ.เมือง
12 บBานกBอง อ.นายูง
13 นาแค อ.นายูง
14 เชียงแหว อ.กุมภวาป;
15 แชแล อ.กุมภวาป;
16 อุNมจาน อ.ประจักษ\
17 บBานเชียง อ.หนอง
หาน
รวมเฉพาะตำบล sandbox

อายุ18ป;ขึ้นไปไดBฉีด เข็ม 1 (คน)
อายุ18ป;ขึ้นไปไดBฉีด เข็ม 2 (คน)
เป5าหมาย เป5าหมาย
ประชากร อายุ 18 ป; ฉีด18ป;ขึ้น ฉีดเข็ม 1
ระยะเวลา กี่
ระยะเวลาที่จะ
คงเหลือ ศักยภาพที่
คงเหลือฉีด
ขึ้นไป
ไป
ทั้งหมด
แลBว
วันที่จะฉีดเข็ม ฉีดเข็ม 2 แลBว
ฉีดเข็ม 2 ใหB
ฉีดเข็ม 1 ฉีดไดBตNอวัน
เข็ม 2
ทั้งหมด 80 %
1.ใหBไดB80 %
ไดB80 %
1,195,379
99,967
340,748
22,089
79,676
19,420
95,315
657,215
9,136
12,861
25,957
120,202
7,047
4,782
8,605
10,175
7,833
11,103
217,701

1,064,926
86,846
312,418
18,854
70,255
17,357
85,860
591,590
6,146
8,344
14,447
100,186
3,733
3,004
4,610
3,237
4,698
6,169

851,941 477,928 374,013
69,477 29,136 40,341
249,934 200,673 49,261
15,083 7,618 7,465
56,204 28,933 27,271
13,886 7,435 6,451
68,688 32,047 36,641
473,272 305,842 167,430
2,828 2,089
4,917
6,675
4,194 2,481
11,558 8,721 2,837
80,149 70,183 9,966
2,986
1,757 1,229
2,403
1,638
765
3,688
1,835 1,853
2,590
1,737
853
3,758
2,267 1,491
4,935
1,769
3,166
154,574 123,659 98,326 25,333

24,600
1,300
9,000
400
1,600
450
1,300
14,050
1,300

15
31
5
19
17
14
28

9,000

2

400

5

1,600

2

450
1,300

3
1

14,050

2

269,504
13,713
129,186
4,013
16,519
3,667
14,822
181,920
923
2,693
5,473
49,048
910
808
849
685
1,053
1,398
63,840

582,437
55,764
120,748
11,070
39,685
10,219
53,866
291,352
3,994
3,982
6,085
31,101
2,076
1,595
2,839
1,905
2,705
3,537
59,819

36
52
26
40
38
35
49
23
23
26
23
24
22

ประชุมขับเคลื่อนงาน Sandbox Udonthani

เป#ดเมืองอุดร ท-องเที่ยวเชิงสุขภาพยกระดับเศรษฐกิจ
วันที่ 23 กันยายน 2564
ประชุมติดตามความก:าวหน:าการดำเนินงาน Sandbox Udon Plus
ณ สสจ.อุดรธานี
โดย ผู:วTาราชการจังหวัดอุดรธานี เปUนประธาน
ประชุมรVวมกับ หนVวยงานภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 หนVวยงาน

วันที่ 24 กันยายน 2564
ประชุมคณะกรรมการโรคติดตTอจังหวัดอุดรธานี
ณ ห:องประชุมกรมหลวงประจักษXศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โดย ผู:วTาราชการจังหวัดอุดรธานี เปUนประธาน

SOP : UDON PLUS
รูปแบบและหลักเกณฑ?

ARRIVAL
รถบัส/รถตูD VIP
1 ท"าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประเทศตBนทาง
ความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง

Direct flight

● ผูBประกอบการ/บริษัทนำเที่ยว/
โรงพยาบาลนำรถมารับ ณ จุดที่
กำหนด Drop on/Drop off
ของจังหวัด
● มีอุปกรณ\ติดตามตัว ดาวน\โหลด
▪ App หมอชนะ
▪ COVID-19 WatchOut
● ปฏิบัติตามหลักเกณฑ\เขBาเมืองไทย
/AHQ อยNางเครNงครัด

2 ท"าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- รับกระเป7า
- คัดกรอง วัดไข= ยื่นเอกสารการเข=าเมือง
- ตรวจคนเข=าเมือง

- Application ติดตามตัว

3 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

-

บริษัททัวรkจัดรถ รับ นทท. ( VIP bus + toilet + GPS + DMHTTA )
seal route
เติมน้ำมัน 2 จุด (นทท.ไมVลงรถ)
Rest Area 1 จุด ( ปˆด/แยกโซนเฉพาะ ไมVปะปนคนทั่วไป )

เช"าเหมาลำ

ท"าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี

รถตู: / bus
(ไมTแวะพัก)

จ.อุดรธานี

จ.อุดรธานี

- คัดกรอง วัดไข*
- คัดกรอง วัดไข=
- ตรวจเอกสารเข*าเมือง
- ตรวจ rRT-PCR ครั้งที่ 1
- เอกสาร VC ตามเกณฑk / ผล COVID-19 free 72 ชม.
- เข=าห=องพักที่โรงแรม
- ออกคำสั่งกักกันโรคจำนวน 14 วัน
- ** ไมVปะปนกับจากผู*โดยสารอื่นๆในประเทศ
( แยกที่นั่งพัก / เส*นทางเข*า-ออก / รับกระเป{า / ขึ้น-ลงรถ )

รถบัส/รถตูD VIP/รถพยาบาล

จ.อุดรธานี

OCCUPY ด(านการท.องเที่ยว
กรณี 14 วัน

1

2

3

seal route
Day 1
- ออนไลนk
Day 2 – 14
- ใช* facility ของโรงแรม
- group workshop ในโรงแรม
- ทVองเที่ยวใน/นอก อ.เมืองอุดรธานี (6 อำเภอ)
- กลับเข*าพักในโรงแรมที่กำหนดเทVานั้น

Day 1
- ออนไลนk
Day 2 ถึงวันที่กำหนด - ใช* facility ของโรงแรม
- group workshop ในโรงแรม
- ทVองเที่ยวใน/นอก อ.เมืองอุดรธานี (6 อำเภอ)
- กลับเข*าพักในโรงแรมที่กำหนดเทVานั้น

จังหวัดทVองเที่ยวนำรVองอื่นๆ
เชVน หนองคาย เลย
ฯลฯ

P

ทVองเที่ยว & ทำกิจกรรม
พร*อมการกักตัว 14 วัน

P จำกัดอยูMในเส=นทาง/โปรแกรม
ที่บริษัทนำเที่ยวกำหนด
P ไมMให=ทMองเที่ยวแบบอิสระ
P ปQด/แยกพื้นที่ให=บริการ
ไมMปะปนกับนักทMองเที่ยว. และประชาชนทั่วไป

seal route

seal route

จังหวัดทVองเที่ยวนำรVองอื่นๆ
เชVน หนองคาย เลย
ฯลฯ
ถึงวันที่ 14

วันแรก ถึงวันที1่ 4. - ใช* facility ของโรงแรม
หรือวันที่กำหนด - group workshop ในโรงแรม
- ทVองเที่ยวใน/นอก อ.เมืองอุดรธานี (6 อำเภอ)
- กลับเข*าพักในโรงแรมที่กำหนดเทVานั้น

เสBนทางการท-องเที่ยวจตุรทิศ
เส้ นทางสายภู
เริ$ มจาก พิพธิ ภัณฑ์ ลป.ทูล วัดป่ าบ้ านค้ อ
อดีตหมอยาสมุนไพร / นายฮ้ อย –แวะซืLอ
ผ้ าอีโป้ จากสมุนไพร O สี พิพธิ ภัณฑ์ ไท
พวน ชิมข้ าวเม่ า หญ้ าหวาน ทีก$ ลางใหญ่
ซืLอขมิLนชันคุณภาพทีน$ ํLาโสม ไหว้ พระนอน
ใหญ่ ภูก้อน

เส้ นทางสายดอกไม้
เริ$ มจาก เยีย$ มคลินิกกัญชา บ้ านจัน$ แวะชิม
ชากัญที$ รพสต หนองแซง อาจจะเลยไป
ปากดง สวนดอกไม้ ห้วยสําราญ ชิมอาหาร
คุณเหมย “แบรนด์ แสนสุ ข” วนซ้ ายขึนL ภู
ฝอยลม เส้ นทางจักรยาน/วิง$ Z เขา เข้ า
สักการะ วัดบ้ านตาด ปิ ดด้ วย ชมสวน
กัญชา รพ.มะเร็ ง

เส้ นทางสายมู
เริ$ มจาก ชิมชาทีน$ าบัวปาร์ ค แวะสวน
สมุนไพร อ.เพ็ญ ชมสวนกัญชาที$ รพสต
สระแก้ ว สักการะปู่ ศรี สุทโธ ทีค$ าํ ชะโนด ลง
นวด-แช่ เท้ าสมุนไพร ทีบ$ ้ านเชียง

เส้ นทางสายบัว
เริ$ มจาก ทะเลบัวแดง แวะ เอาท์ เลทกัญชา
รพ ห้ วยเกิงL แล้ วขอพร ทีป$ รางค์ ก่ แู ก้ ว ดู
ต้ นสมอพิเภกยักษ์ พร้ อมทังL สนับสนุนกลุ่ม
สตรี ก่ แู ก้ ว ด้ วยการ แช่ เท้ า แบบ SHA ๆ
ก่ อนกลับอุดหนุนหมอนสมุนไพรของกลุ่ม
และเข้ าชมโคก หนอง นาของ รพ กู่แก้ ว

โรงพยาบาลคู)สัญญาดIานการท)องเที่ยว
การดูแลนักท"องเที่ยว กรณีเจ็บปRวย
ผTานระบบ ศูนยXประสานงานบริการนักทTองเที่ยว
อุดรธานี
รถฉุกเฉินออกพื้นที่เกิดเหตุ

เขDารับการรักษา รพ.คู"สัญญา
(กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)
( รพ.อุดรธานี / รพ.วัฒนา/รพ.เอกอุดร/
รพ.กรุงเทพอุดรและโรงพยาบาลอำเภอในแหล"ง
ท"องเที่ยวที่กำหนด )

OCCUPY ด(านการรักษาพยาบาล

โปรแกรมการรักษา

Day 0 Admit IPD :
Isolation Room

seal route

โปรแกรม
รักษา 1 วัน
RTPCR
DAY 1

โปรแกรม
รักษาไม"เกิน
7 วัน

โปรแกรมรักษาภายใน
14 วัน

RTPCR
DAY 1-6

หากมีสภาวะฉุกเฉินหรือเกินศักยภาพสามารถสVงตVอไปโรงพยาบาล
คูVสัญญาอื่นภายใน Sandbox ได*
- ตรวจ ATK กVอนกลับประเทศกรณีไมVตรงรอบ RT-PCR

RTPCR
DAY 1-6-13

Rx.ตามกลุTมโรคอาการ/
หัตถการที่กำหนดตาม
มาตรฐาน AHQ
Magnet List

รายละเอียดกิจกรรม

OCCUPY ด(านการค(าการลงทุน

นัดหมายลNวงหนBา อยNางนBอย 7 วัน และดำเนินการผNานบริษัท Agency เทNานั้น

การซื้อสินค=า

1 ศูนย\การคBายูดี ทาวน\
1) ผู?รับบริการและผู?ติดตาม แจ?งความประสงคDร?านค?าที่ต?องการซื้อสินค?าให?แก*ผู?ดูแลรับทราบ
2) ผู?ดูแลทำการนัดหมายร?านค?า เพื่อเข?าไปเลือกซื้อสินค?า โดยไม*มีผู?ใช?บริการทั่วไปปะปนอยู*ภาย
ในร?านและสามารถเลือกซื้อสินค?าภายในร?านค?านั้น ๆ ได?ไม*เกิน 30 นาที
3) ผู?รับบริการและผู?ติดตาม ไม*สามารถเดินเลือกซื้อสินค?าเองได?อย*างอิสระ ต?องมีผู?ดูแลติดตาม
ตลอดเวลาที่อยู*ในศูนยDการค?า
4) เดินทางออกด?วยช*องทางที่กำหนดไปยังจุดจอดรถเฉพาะ
2 ศูนย\การคBาเซ็นทรัล พลาซNา อุดรธานี
ผู?รับบริการและผู?ติดตามสามารถสั่งซื้อสินค?าผ*านระบบออนไลนDและรับสินค?าตามพื้นที่กำหนด
เท*านั้น

การเจรจาธุรกิจ ใช?สถานที่ของโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีหรือศูนยDประชุมมณฑาทิพยD เท*านั้น

1) ผู?ประกอบการจัดเตรียมห?องหรือพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุย เจรจาทางธุรกิจ ไม*ปะปน.
กับผู?ใช?บริการทั่วไป
2) จำกัดจำนวนผู?ร*วมพูดคุย เจรจาธุรกิจ ไม*เกิน 20 คน
3) พูดคุย เจรจาธุรกิจภายใต?หลัก DMHTT

การรับประทานอาหาร

ผู?รับบริการและผู?ติดตามรับประทานอาหารภายในร?านที่เข?าร*วมโครงการและผ*านSHA เท*านั้น หากเปcน
ร?านอาหารนอกสถานที่ซื้อสินค?าหรือเจรจาธุรกิจ จะต?องเดินทางพร?อมผู?ดูแลไม*สามารถเดินทางโดยอิสระได?

1

Day 1 ( ไป-กลับ) อ.เมือง จ.อุดรธานี ( หรือรับตVอ จ.หนองคาย )

2

Day 1-3 ในโรงแรม & พื้นที่เฉพาะ อ.เมือง จ.อุดรธานี ( หรือรับตVอ จ.หนองคาย )

มาตรการ รับมือ/ชะลอ/ยุติกิจการ เปPน 4 ระดับ
ปรับ / ลด กิจกรรม
seal route

( อยู" bubble ที่ 1 เท"านั้น )

Hotel Quarantine

( ในโรงแรมที่ 1 เท"านั้น)

ทบทวน/ยุติ การรับ นทท.

- งดการเดินทางไป อ.อื่นๆ หรือไปเฉพาะจุดสำคัญ
- ใหDทำกิจกรรมใน อ.เมือง เท"านั้น
- งดกิจกรรมเสี่ยงสูง 1. ทานอาหาร เครื่องดื่ม

2. นวดขยี้เส*น
3. ช็อปปˆ•ง / ร*านกาแฟ
4. นั่งรถรางชมเมือง ตีกอลkฟ

- เรียน/ทำกิจกรรมออนไลนmในหDองพักเท"านั้น

สิ่งที่คาดว<าจะได(รับจากการดำเนินการ Udon Plus
กลุUมเปVาหมาย

ASIA / EU
การทTองเที่ยว > สร:างรายได:กวTา 1,000 ล:านบาท/ป|

รายไดT

การรักษาพยาบาล > สร:างรายได:กวTา 1,000 ล:านบาท/ป|

รวม 6,850 ลTานบาท/ป]

การค:าการลงทุน > สร:างรายได:กวTา 4,850 ล:านบาท/ป|

คุณค"าดDานจิตใจ
& ประสบการณm
รับ นทท. ชาวไทย
มีความปลอดภัย
ในสถานการณk COVID-19

สัมผัส & เรียนรู*
วัฒนธรรมมรดกโลก

ดูแลสุขภาพดBวย
การแพทย\แผนไทย
& และกัญชาทางการแพทย\

สัมผัสธรรมชาติ
สวยงาม

แหลVงทVองเที่ยวแหVงศรัทธา

ยกระดับ “แหลUงทUองเที่ยววิถีสร0างสรรคXและวัฒนธรรมถิ่นอีสาน” สูUสากล

แผนการดำเนินงานเตรียมความพรTอม
16-21 ก.ย. 64
20-21 ก.ย. 64
21 ก.ย. 64

ประชาคมพื้นที่ 6 อำเภอ Sandbox

23 ก.ย. 64

ประชุม คกก.ขับเคลื่อนงาน Sandbox อุดรธานี ครั้งที่ 1/2564

24 ก.ย. 64
29 ก.ย. 64
1 ต.ค. 64
14 ต.ค. 64

ศูนย\อนามัยที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล@อมในโรงแรม/รีสอรJท รองรับการเปLด Sandbox
สำรวจเป5าหมาย ปชช. ที่ไมNไดBรับวัคซีน ในพื้นที่ที่เกี่ยวขBอง

(เมื่อได)รับการจัดสรรวัคซีนมาแล)วสามารถดำเนินการฉีดในกลุ>มเป@าหมายได)ทันที)

เพื่อนำเสนอความก@าวหน@าและติดตามการดำเนินงาน

สNงเอกสาร Udon Sand box ให@คณะกรรมการส4วนกลางพิจารณา
นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ กรมควบคุมโรค
นำเสนอคณะกรรมการวิชาการ กรมควบคุมโรค
สสจ.อุดรฯ จัดอบรมตามโครงพัฒนาศักยภาพผูBปฏิบัติการระบบการแพทย\ฉุกเฉินในสถานการณ\โควิด-19 รองรับการเป•ด Sandbox
ประกาศรับสมัคร & คัดเลือก & ทำ MOU กับผูBประกอบการ (บริษัททัวรJ รพ.คู4สัญญา โรงแรม ร@านอาหาร วิทยากร ผู@นำกิจกรรม ล4าม/มัคคุเทศกJ ฯลฯ)

19-29 ต.ค.
64

อพท. เตรียมความพรBอมสถานที่ทNองเที่ยว , สถานประกอบการใหBไดBมาตรฐานตามเกณฑ\แหลNงทNองเที่ยวยั่งยืนโลก ( GSTC )
ประชาสัมพันธ\ผNานชNองทางตNางๆ ทั้งในและตNางประเทศ
ลงพื้นที่ ทดสอบระบบการใหBบริการ นักทNองเที่ยว. ในกิจการทNองเที่ยวโครงการอุดรพลัส (Udon plus Model)

1 พ.ย. 64

เปpดรับ นทท. ชาวต"างชาติ ในกิจการท"องเที่ยวโครงการอุดรพลัส (Udon plus Model)

ขอขอบพระคุณ

นพ.ปราโมทยm เสถียรรัตนm

ผู*ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8

นายสยาม ศิริมงคล

ผู*วVาราชการจังหวัดอุดรธานี

นพ.ปรเมษฐm กิ่งโกD

นายแพทยkสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

