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Experiences of developing a referral system across the border
in Thailand 



“  We live in a world where infections pass 
easily across borders – social and 
geographic – while resources, including 
cumulative scientific knowledge, are 
blocked at customs.”

Paul Farmer, “Social Inequalities 
and Emerging Infectious Diseases”



Background

• Migration is a recognized phenomenon 
occurring on a global scale

• Across international boundaries is an 
important element in today's globalized world.

• Cross-border health is of critical importance 
for both countries. 



Background (cont)
• Lack of knowledge of the language of receiving 

countries may further add to the difficulties of 
gaining access to existing health services.

• Access to health services may be limited for some 
groups due to high costs or to lack of entitlement to 
social services and health care in the receiving 
society.

• Lack of cultural sensitivity or racist attitudes within 
health services may contribute to poor 
communication between patients and health care 
providers, 





Cumulative number of Non-Thai AIDS 
cases 

by  border area and nationality
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• Thailand’s strategy is to provide ART to any PLHIV 
in Thailand,regardless of citizenship.

• Access to ART for migrants still poses a problem.
• The Global Fund grant will end in September 2016 

for Thailand. 
• Thai Government has recently scaled-up the Health 

Insurance Scheme by reducing the cost of 
insurance for migrants.

• The cost of the Migrant Health Insurance Scheme in 
Thailand has reduced from 2200 Baht to 1600 Baht 
per year, which includes access to ART.  

Why  are we  talking about the referral development?



ASEAN Framework





Source: UNAIDS

New  GMS  regional  framework
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บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง

หารือกบัส่วนกลางของประเทศเพือ่นบ้าน

เร่ิมในจังหวดับางแห่งทีเ่คยมีการ

ส่งต่ออยู่แล้ว/เร่ิมใหม่

ระดบัประเทศ

ผลกัดนัให้เป็นนโยบายของ 2  ประเทศ

-โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข

ท่ีแตกต่างกนั

-ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั

-ประเทศเพ่ือนบา้นมีศกัยภาพเพียงพอ

- ไม่ใช่เฉพาะ พ้ืนท่ีชายแดน



• Health service capacity in 
neighboring countries
– Funding : ADB, GF, USAID etc

• Bilateral agreement/activity



• Joint workshop – expand and include referrals from border 
to inland areas 

• Mapping of service location 
• Personal medical history booklet :3-language referral form 
• Develop Standard Operating Procedures (SOP) 
based on revised national treatment guidelines 
• Share revised guidelines 
• Bilateral meetings to  agree on the ART protocol 
• Increase access to migrant health insurance 

◦ Thai Social Security Scheme 
◦ Thai MOPH – Health Insurance 

Process



Meeting  with 
the neighboring countries’ authority

for referral development

Meeting with Cambodia (Khokong)

Meeting with Myanmar 
(Tachileik)

Meeting with Lao PDR (Jampasak)



Health Insurance Scheme Number (person)
Social security scheme 407,684
MOPH health insurance scheme                             1,032,966
Total                                                                        =1,440,650

Old version                                                             = 447,151
Healthcare card 385,302
Health insurance before eligible SSS 45,071
Children health card 16,778

-Old Health insurance’s benefits include health 
promotion and disease prevention but not HIV 
treatment regimen 
-Support from Global Fund for migrants with HIV/AIDS.
=2331 cases

Migrant  Health  in Thailand



Results 
of 

Migrant Health Card Registration  

• 1,032,966 cards issued 
• Myanmar 504,619 (48.8%)
• Cambodia 373,689 (36.2%)
• Lao 190,454 (15%)

As of 26 November 2014



Disaggregation of diseases 
that prohibited to work    

Disease Total

Tuberculosis 6152
Filariasis 227
Leprosy 13
Syphilis 3393
Amphetamine test positive 12

Alcoholism 18
Psychosis or mental retard 34

ยงัมีแรงงานต่างดา้ว อีกมาก ท่ีไม่ผา่นการลงทะเบียน  

นัน่หมายถึงยงัมีผูป่้วยดว้ยโรคท่ีสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการ 



Chiang Rai

Trad

Ubonratchathani

Referral  development

Pilot site : 3 Provinces 
• Chiang Rai
• Ubonratchathani
• Trad



Referral tools
• Referral   form 
• Referral   letter 
• Appointment card
• Referral summary record







Appointment card
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- Agreement between health care providers 
and patients willing to participate;  
- Patient should have ID card and temporary 
border pass. 

Criteria for referral  



• Referral mechanism 
: Standard referral form
: Different channels (as per patients’ wish through
the assistance of a volunteer helper etc.); 

: Coordinating with the receiving hospital via
email,line before and after passing international
health control check points. 

• Communication strategy 

• Capacity building:

• Monitoring and evaluation



หลกัการพจิารณาการส่งต่อผู้ป่วย

• ผูป่้วยมีความประสงคเ์ดินทางไปรับการรักษาพยาบาลหรือบริการ

อ่ืนๆ 

• ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลการส่งต่ออยา่งถกูตอ้งและครบถว้น

• มีช่องทางการประสานงานระหวา่งโรงพยาบาล/หน่วยงานท่ี

ดาํเนินการส่งต่อและรับการส่งต่อ

• ผูป่้วยสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้กรณีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ใหมี้

ญาติหรืออาสาสมคัรขององคก์รพฒันาเอกชนช่วยเหลือในการนาํส่ง



ประเภทของผู้ป่วยในการส่งต่อ

• ผูท่ี้มีเอกสารหลกัฐานการเขา้เมืองอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 

หนงัสือเดินทาง (Passport) /บตัรผา่นแดน 

(Border Pass) ใบอนุญาตทาํงาน (Work 
Permit)

• ผูท่ี้ไม่มีหลกัฐานการเขา้เมือง



ช่องทางในการส่งต่อ

• ดาํเนินการไดห้ลายช่องทางตามความประสงคข์องผูป่้วย ไดแ้ก่

• ผูป่้วยเดินทางไปรับบริการ ดว้ยตนเองพร้อมบตัรแนะนาํตวัซ่ึงระบุ

ช่ือแพทยผ์ูรั้บผดิชอบคลินิกดูแลรักษาเอชไอวขีองโรงพยาบาล

ปลายทาง

• เจา้หนา้ท่ีขององคก์รพฒันาเอกชนเป็นผูน้าํส่งผา่นอาสาสมคัรของ

องคก์ร

• เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลเป็นผูน้าํส่งดว้ยรถพยาบาล



การบันทกึรายการ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

• จดัทาํทะเบยีนรับ-ส่งต่อผู้ป่วย   ประกอบดว้ย เลขประจาํตวัผูป่้วย 

ช่ือ-นามสกลุ อาย ุท่ีอยูท่ ั้งท่ีประเทศไทยและท่ีสปป.ลาว วนั เดือน 

ปี ท่ีส่งต่อ วนั เดือน ปี ท่ีรับการส่งต่อ หรือ ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น 

ทั้งน้ี อาจบนัทึกเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือการอา้งอิงใน

ภายหลงั

• รายงานการส่งต่อผู้ป่วย



แนะนําข้ันตอนของการสงตอและการติดตอ

ประสานงานที่รพ.ปลายทางแกคนไข

ประสานดานควบคุมโรคติดตอ สํานักงานตรวจคนเขา

เมืองหรือกงสุลของประเทศตนทางเพ่ืออํานวยความ

สะดวกหรือในกรณีมปีญหา

บันทึกขอมูลการสงตอและ

จัดทํารายงานสงสวนกลาง 

เจาหนาทโีรงพยาบาลตนทางเขยีนจดหมายสงตัว พรอมเอกสารรายละเอียดตางๆ 

ติดตอเจาหนาที่โรงพยาบาลปลายทาง

ประสานการสงตอไปยังปลายทางทางโทรศัพทหรือ Line

ขั้นตอนท่ีสาํคญั



key challenge is the difficulty in crossing 
the border

• Many referrals are of undocumented 
migrants

• Communication of information to the 
migrant community is very lacking 

• Language barriers are very significant.
• Good referral systems are needed 
• Strategic information 





• Strengthen collaboration with the 
networks and community at border 
areas.

• Health services access for cross-
border migrants is essential

• Many migrants are still unaware 
about what they can access and how 
to access health services 

Solution





MOU on HIV and Mobility Between GMS Country  





Thank you 
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