
OVERSEAS STUDENT 
Health Care (OSHC)

ประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาต�อออสเตรเลีย

•     ประกันสุขภาพสําหรับนักเร�ยนต�างชาติ (OSHC)  คือประกันสุขภาพสําหรับช�วยเหลือ
นักเร�ยนต�างชาติิในการจ�ายค�ารักษาพยาบาลและค�าโรงพยาบาล ในกรณีที่นักเร�ยนเกิดเจ็บป�วย
หร�อประสบอ�บัติเหตุในขณะกําลังศึกษาอยู�ในออสเตรเลียโดยใช�ว�ซ�านักเร�ยน  ซึ่งหากไม�มีประกัน
สุขภาพดังกล�าว นักเร�ยนจะต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายส�วนนี้เอง

•     ทําไมนักเร�ยนต�างชาติถึงต�องทําประกัน OSHC?
       ในการยืน่สมคัรขอว�ซ�านกัเร�ยนสาํหรบัการศึกษาต�อทีอ่อสเตรเลีย  จะมขี�อกําหนดให�นกัเร�ยน 
จําเป�นต�องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พํานักอยู�ในออสเตรเลีย ภายใต�เง�่อนไขของว�ซ�า
นักเร�ยนและ เนื่องจากในออสเตรเลียนักเร�ยนต�างชาติส�วนใหญ�จะไม�ได�รับสิทธิในการรักษา
พยาบาลฟร� หร�อการรักษาที่รัฐเป�นผู�ออกค�าใช�จ�ายให�ส�วนหนึ่ง จากโรงพยาบาลต�างๆ ที่อยู�
ในระบบการดูแลสุขภาพของออสเตรเลีย (Medicare) ซึ่งระบบประกันสุขภาพสําหรับนักเร�ยน
ต�างชาติ (OSHC) จะช�วยแบ�งเบาค�าใช�จ�ายโรงพยาบาลและบร�การด�านการแพทย�อื่นๆ

ก�อนอ่ืนเรามาทําความรู�จักกับระบบดูสุขภาพของออสเตรเลียกันก�อน…
เป�นที่ทราบกันดีว�าออสเตรเลียเป�นประเทศที่มีบร�การด�านสุขภาพที่ได�รับการยอมรับ
ว�ามีคุณภาพสูงประเทศหนึ่ง ซ่ึงระบบดูแลสุขภาพสุขของที่นี่จะถูกแบ�งเป�นของภาครัฐ 
และเอกชน โดยระบบรักษาพยาบาลของรัฐจะเร�ยกว�า “เมดิแคร�” (Medicare)
จ�ดประสงค�ของเมดิแคร�คือ การให�การรักษาพยาบาลฟร�หร�อในอัตราลดหย�อนแก�ผู� 
ที่ได�รับสิทธิ โดยจะครอบคลุมการรักษา รวมถึงค�าใช�จ�ายทางการแพทย�เกือบทั้งหมด 
แต�จะไม�คุ�มครองค�าใช�จ�ายที่เกิดในโรงพยาบาลเอกชน, ค�าบร�การทางทันตกรรม, 
ค�าบร�การทางสายตา และค�าบร�การอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน

แล�วใครบ�างท่ีมีสิทธิได�รับบร�การเมดิแคร�?
โดยปกติแล�วเมดิแคร�ถูกจัดต้ังให�แก�ผู�อยู�อาศัยถาวรในออสเตรเลียเท�านั้น แต�สําหรับ
นักเร�ยนต�างชาติที่มีประกันสุขภาพนักเร�ยน (OSHC) ก็จะได�รับผลประโยชน�ที่ครอบ 
คลุมคล�ายคลึงกับชาวออสเตรเลียที่ได�รับจากเมดิแคร�เช�นเดียวกัน

แล�วอะไรคือ Medicare Benefits Schedule (MBS)?
คือ ตารางค�าธรรมเนียมรายการบร�การทางการแพทย�ที่ถูกกําหนดและให�เง�นช�วย
เหลือโดยรัฐบาลกลางและเป�นมาตรฐานเดียวกันสําหรับทุกคนในออสเตรเลีย ทั้งนี้ผู�
ให�บร�การทางการแพทย�สามารถคิดค�าบร�การตามอัตราของ MBS หร�อมากกว�าก็ได�

แล�วประกัน OSHC เก่ียวข�องกับ MBS อย�างไร?
ตาราง Medical Benefits Schedule จะเป�นรายการที่ Allianz Care ใช�คํานวณผล
ประโยชน�สาํหรับค�าบร�การทางการแพทย� ซึง่เป�นมาตรฐานเดยีวกันกับระบบเมดแิคร�ที่ 
ชาวออสเตรเลียได�รับ  ทั้งนี้อาจมีค�าใช�จ�ายส�วนเกิน ที่นักเร�ยนจะต�องเป�นผู�รับผิดชอบ 
เอง ในกรณีที่บร�การทางการแพทย� นั้นๆ ไม�ครอบคลุมในตาราง MBS หร�อกรณีที่
แพทย�เร�ยกเก็บค�าบร�การเพ��มเติม  ควรสอบถามแพทย�ผู�ให�บร�การถึงค�าใช�จ�ายก�อน
เสมอ

 

ค�าธรรมเนียม Medical Benefit 
Schedule กําหนดโดยรัฐบาล

Allianz Care จ�าย 100%

ค�าธรรมเนียม Medical Benefit 
Schedule กําหนดโดยรัฐบาล

Allianz Care จ�าย 85%

นักเร�ยนจ�าย 15%

ค�าใช�จ�ายจากการซื้อยาตาม
ใบสั่งแพทย� ราคาท่ีกําหนดตาม PBS

จ�ายโดยนักเร�ยน

ส�วนเกินจ�ายโดย Allianz Care

•  กรณี Allianz Care ให�ความคุ�มครอง 85% ตามตาราง MBS

ค�าธรรมเนียม 
Medical Benefit 
Schedule 
กําหนดโดยรัฐบาล

ค�าใช�จ�ายจาก
ผู�ให�บร�การ
ทางการแพทย�

กรณี 
Allianz Care 
จ�าย 100%

นักเร�ยนจ�ายส�วน
ต�างเอง

นักเร�ยนจ�ายส�วน
ต�างเอง

นักเร�ยนจ�าย 15%

กรณี 
Allianz Care 
จ�าย 85%

•  กรณีผู�ให�บร�การทางการแพทย�คิดค�าบร�การมากกว�า MBS นักเร�ยนต�องชําระค�าส�วนต�างเอง

•  กรณี Allianz Care ให�ความคุ�มครอง 100% ตามตาราง MBS

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)
ตารางผลประโยชน�ทางเภสัชกรรม
        Pharmaceutical benefits scheme (PBS) คือบัญชีรายการยาที่แพทย�จะสั่งให�ผู �ป�วย
ภายใต�สิทธิประโยชน�ที่รัฐจัดสรรให� หากแพทย�สั่งยานอกเหนือจากที่ระบุใน PBS ผู�ป�วยก็จะต�อง
รับผิดชอบค�าใช�จ�ายนั้นด�วยตนเอง ทั้งนี้สิทธิสงวนสําหรับชาวออสเตรเลียเท�านั้น
        สําหรับนักเร�ยนต�างชาติที่มีประกันสุขภาพ (OSHC) จะได�รับความคุ�มครองสําหรับค�าใช�จ�าย 
ส�วนที่เกินจากตาราง PBS โดยนักเร�ยนจะต�องชําระเง�นเองก�อนทั้งหมด และสามารถเร�ยกคืนค�า 
ใช�จ�ายส�วนเกินได�จาก Allianz Care ภายหลัง ทั้งนี้เง�่อนไขเป�นไปตามความคุ�มครองของกรมธรรม�

ตัวอย�างของความคุ�มครองและค�าใช�จ�ายส�วนเกินท่ีนักเร�ยนจะต�องจ�ายเอง
สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับตาราง MBS และตรวจสอบรายการบร�การทางการแพทย�
ต�าง ๆ ได�เพ��มเติม ตามลิงค�ด�านล�างนี้ หร�อสแกน QR Code
http://www.mbsonline.gov.au/internet/
mbsonline/publishing.nsf/Content/Home 

https://www.pbs.gov.au/pbs/home;jsessionid=ma5knkvx73fn1rl0mt45zbvhg

WHAT IS MEDICARE AND 
MEDICARE BENEFITS SCHEDULE (MBS) ?



Allianz care Services & support
•   Telehealth (บร�การให�คําปร�กษาสุขภาพทางโทรศัพท�โดยแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ)

สําหรับนักเร�ยนที่ทําประกัน OSHC กับทางเรา  Allianz Care มีบร�การให�คําแนะนําหร�อการปร�กษาป�ญหาสุขภาพ
โดยแพทย�ที่ได�รับการรับรอง ผ�านการพ�ดคุยทางโทรศัพท�หร�อว�ดีโอคอล ตลอด 24 ชม. โดยที่นักเร�ยนไม�จําเป�นที่
ต�องออกจากบ�าน โดยว�ธีการนี้ท�านสามารถรับใบรับรองแพทย�หร�อใบส่ังยาออนไลน� ได�ด�วยเช�นกัน
สามารถดูรายละเอียดว�ธีการนัดพบแพทย�
และรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ หร�อสแกน QR Code
https://www.allianzcare.com.au/en/
doctors-on-demand.html

•   Allianz MyHealth App
Allianz MyHealth เป�นแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกมาแบบมาเพ�่อให�นักเร�ยนสามารถจัดการความคุ�มครอง

กรมธรรม� ได�ด�วยตนเอง โดยสามารถแจ�งเร�่องเคลม หร�อติดตามสถานะการเคลม รวมถึงดูรายละเอียดเง�่อนไข
ความคุ�มครองต�างๆ ผ�านแอพฯนี้ได�ง�ายๆเพ�ยงที่เดียว 
สามารถดูรายละเอียดว�ธีการใช�งานและฟ�งก�ชั่นต�างๆเพ��มเติมได�ที่ หร�อสแกน QR Code
https://www.allianzcare.com.au/en/faqs/myhealth-app.html

            OSHC Contact
Sale & Sale Support (TH)
Email : oshcthailand-th@allianz.com

       Tel : 02-3058512
       OSHC TH Line Official Account ID :     
       https://lin.ee/YHFPZjq

Allianz Care Australia
Claims 

       Tel : STUDENTS 1800 651 349 
                OR 13 OSHC

Monday to Friday 8:30am to 6:00pm AEST

During Daylight savings: 

        Monday to Friday 7:30am to 6:00pm AEST

General Enquires
       Tel : STUDENTS 136 742

Within Australia

       Tel : STUDENTS +61 7 3305 8841
From overseas

24/7 emergency helpline
       Tel : 1800 814 781
        

OSHC Extras
What’s OSHC extras?
โดยปกติแล�วประกันสุขภาพนักเร�ยน (OSHC) จะไม�คุ�มครองในส�วนของค�าบร�การทางทันตกรรม, ค�าบร�การ

ทางสายตา หร�อกายภาพบําบัด แต�OSHC Extras จะเป�นประกันสุขภาพทางเลือกสําหรับนักเร�ยนต�างชาติท่ีต�องการ
ความคุ�มครองเสร�มในส�วนของค�าบร�การต�างๆข�างต�น 

•   ความคุ�มครอง 6 เดือน 161.46 AUD

•   ความคุ�มครองรายป�  322.92 AUD
หมายเหตุ: OSHC Extras เป�นบร�การและประกันเสร�มที่ให�การดําเนินการโดย Peoplecare ดูรายละเอียด
ความคุ�มครองอื่นๆหร�อเง�่อนไขความคุ�มครองเพ��มเติมได�ที่ 
https://www.peoplecare.com.au/health-insurance/overseas-health-cover/oshc-extras/

การเร�ยกร�องสินไหม (Claim)

•   เร�ยกร�องค�าสินไหมผ�านแอพพลิเคชั่น MyHealth 
การแจ�งเร�่องเร�ยกร�องค�าสินไหมผ�าน MyHealth จะเป�นว�ธีการที่ง�ายและสะดวกที่สุด ในการแจ�งเร�่องและติด

ตามสถานะการเร�ยกร�องสินไหมของท�าน

•   เร�ยกร�องค�าสินไหมผ�าน Email
1. ดาวน�โหลดเอกสารเร�ยกร�องสินไหม
2. กรอกแบบฟอร�มให�ครบถ�วน
3. สแกนและจัดส�งเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข�องมาที่ oshcclaims@allianzcare.com.au

ดาวน�โหลดเอกสารเร�ยกร�องสินไหมและดูรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ 
https://www.allianzcare.com.au/en/student-visa-oshc/
how-make-claim-oshc.html

•   Find a Doctor Online
Fine A Doctor Online Tool คือ เคร�่องมือที่จะช�วยให�สามารถค�นหาแพทย�หร�อโรงพยาบาลที่อยู�ใกล�ๆ 

เพ�ยงระบุรหัสไปรษณีย�หร�อเมืองที่ท�านอยู� โดยแพทย�หร�อโรงพยาลบาลเหล�านี้จะส�งบิลเร�ยกเก็บมาให�ทาง 
Allianz Care โดยตรง  

นอกจากนี้ยังมีเคร�่องมือเสร�มที่จะช�วยให�อํานวยความสะดวกเพ��มมากข�้น ยกตัวอย�างเช�น สามารถตั้งค�า
เพ�่อค�นหาแพทย�ที่ใช�ภาษาของท�านได� หร�อค�นหาแพทย�ที่ไม�มีการเร�ยกเก็บเง�นส�วนต�างเพ��มเติมได� เป�นต�น
ดูรายละเอียดเพ��มเติม หร�อสแกน QR Code
https://ihfinddoctor.agaassistance.com.au/

       Tel : FOR LIFE THREATENING    
               EMERGENCIES CALL 000

If you have a life-threatening medical 
emergency, go to your closest public 
hospital emergency department or call 000 
immediately for help.

Lorem ipsum

ประกัน OSHC คุ�มครองอะไรบ�าง ?

ประกัน OSHC ไม�คุ�มครองอะไรบ�าง ?

•  ค�าบร�การทางการแพทย�ในโรงพยาบาล

•  บร�การรถพยาบาล/รถฉุกเฉิน

•  ยาท่ีจ�ายตามใบสั่งแพทย�

•  การผ�าตัดใส�อวัยวะเทียม

•  ค�าบร�การทางการแพทย�นอกโรงพยาบาล

บร�การ

ค�าบร�การทางการแพทย�ที่ได�รับจากโรงพยาบาล 100% ของค�าธรรมเนียมตามตาราง MBS

โรงพยาบาลรัฐ - ค�าห�องพักสําหรับผู�ป�วยที่ค�างคืน
ในห�องพัก ผู�ป�วยรวม, บร�การแบบไม�พักค�างคืน, 
อ�บัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน, รวมทั้งบร�การทางการ
แพทย�สําหรับผู�ป�วยนอกและบร�การหลังผ�าตัด

อตัราชดเชยคํานวณตามทีห่น�วยงานด�านสขุภาพของ
รัฐและเขตปกครองกําหนดไว�สําหรับค�าบร�การผู�ป�วย
ที่ไม�ได�อาศัยอยู�ในประเทศออสเตรเลีย

100% ของค�าใช�จ�ายที่เร�ยกเก็บสําหรับทุกบร�การที่ได�
รับความคุ�มครองที่โรงพยาบาลคู�สัญญาเร�ยกเก็บ 

โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาลแบบไม�พัก
ค�างคืนท่ีได�รับการข�้นทะเบียน

ผลประโยชน�

บร�การ

ค�าบร�การทางการแพทย�ที่เร�ยกเก็บโดย
แพทย�ท่ัวไป(GP)

100% ของค�าธรรมเนียมตามตาราง MBS

ค�าบร�การทางการแพทย�อื่นๆ เช�น พยาธิว�ทยา หร�อ 
รังสีว�ทยา (รวมถึงค�าแพทย�เฉพาะทาง)

85% ของค�าธรรมเนียมตามตาราง MBS

ผลประโยชน�

บร�การ

ค�ารถพยาบาลสําหรับกรณีฉุกเฉินและความจําเป�น
ทางการแพทย�

100% ของค�าใช�จ�ายสําหรับค�าบร�การรถพยาบาล
/รถฉุกเฉินเมื่อมีความจําเป�นทางการแพทย�

ผลประโยชน�

บร�การ

การผ�าตัดใส�อวัยวะเทียมและอื่นๆที่รวมอยู�ในรายการ
อวัยวะเทียมของรัฐบาลกลาง

100% ของค�าใช�จ�ายที่อยู�ในรายการอวัยวะเทียม
ของออสเตรเลีย

ผลประโยชน�

บร�การ

ค�ายาตามใบสั่งของแพทย�
•  ทั้งน้ีไม�รวม ยาหร�อการรักษาอื่นๆที่แพทย�
   ไม�ได�กําหนดหร�อไม�อยู�ในตารางผลประโยชน�
   ทางเภสัชกรรม(PBS)

ชดเชยค�าใช�จ�ายส�วนเกินที่เกินจากตาราง
ผลประโยชน�ทางเภสัชกรรมในป�จจ�บัน(PBS)
•   สูงสุด $50 ต�อหนึ่งรายการ
•   สูงสุด $300 ต�อป�ปฏิทินสําหรับความคุ�มครอง
     ประเภทรายบุคคล
•   สูงสุด $600 ต�อป�ปฏิทินสําหรับความคุ�มครอง
     แบบครอบครับ โดยชดเชยสูงสุด $300 ต�อคน

ผลประโยชน�

ประกัน OSHC มีเง�่อนไขของระยะเวลารอคอย ดังต�อไปน้ี
แผน Standard Cover

•   2 เดือน สําหรับการเจ็บป�วยทางจ�ตเวชท่ีมีมาก�อน
•  12 เดือน สําหรับการต้ังครรภ�และการรักษาที่เก่ียวข�อง
•  12 เดือน สําหรับการเจ็บป�วยท่ีมีมาก�อน

ค�าใช�จ�ายหร�อค�าบร�การที่เก่ียวข�องกับการรักษาทางทันตกรรม,  นักกายภาพ
บําบัด, นักบําบัดโรคกระดูก, นักบําบัดโรคด�วยการนวดหร�อจับกระดูสันหลัง, 
การแพทย�ด�วยว�ธีธรรมชาติบําบัด, หร�อบร�การเสร�มอื่นๆ เว�นแต�บร�การท่ีเป�น
ตามสิทธิของตารางสิทธิประโยชน�ของเมดิแคร�

ยาหร�อการรักษาอื่นๆท่ีไม�ได�สั่งโดยแพทย�และไม�รวมอยู�ในตาราง PBS

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับสายตา

ค�าใช�จ�ายร�วม หร�อค�าใช�จ�ายที่ถูกเร�ยกเก็บเกินจากตาราง MBS

ค�าธรรมเนียมท่ีถูกเร�ยกเก็บโดยแพทย�หร�อโรงพยาบาล ท่ีไม�รวมอยู�ในตาราง
ผลประโยชน�ภายใต�กรมธรรม�ของท�าน


