OSHC
แผ่นข้อเท็จจริงการประกันสุขภาพ
นักเรียนต่างชาติ

ยินดีตอ้ นรับสู ่ nib

ในฐานะนักเรียนต่างชาติเอเซียซึ่งเดินทาง
มาออสเตรเลียเพื่อศึกษาเล่าเรียน เราเข้าใจ
ดีว่าการซื้อการประกันสุขภาพอาจเป็นสิ่ง
สุดท้ายที่อยู่ในสมองของท่าน
เพื่อความสบายใจ เราสามารถท�ำให้การ
ประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับท่านเพื่อ
ให้ท่านได้พ�ำนักอยู่ในออสเตรเลียอย่างผาสุก
ที่ nib เราเชื่อว่าการประกันสุขภาพควรเป็น
เรื่องที่ใช้ง่าย เข้าใจง่าย และที่ส�ำคัญที่สุดคือ
คุ้มค่า
เหตุใดลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านคนใน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงไว้ใจ nib
	มีประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพ
มากว่า 60 ปี
	ทีมบริการลูกค้าที่อุทิศตนเพื่องาน
	ขอรับสิทธิผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
อย่างสะดวกสบาย
	บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

สารบัญ
การประกันสุขภาพนักเร ยี นต่างชาต ิ (OSHC) 3
nib OSHC
บร กิ ารออนไลน์ nib
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ท�ำไมข้าพเจ้า จึง
ต้องมี OSHC?
เป น็ เงื่อนไขข้อหนึ่ งของวีซ า่ นัก
เรียนที่ตอ้ งมี OSHC

6

แสวงหาการรักษาทางการแพทย์

7

การด แู ลสุขภาพในออสเตรเล ยี 

8

ข้อม ลู ท ี บ่ รรจุอย ู่ในแผ่นพับน ี ถ้ กู ต้องจนถ งึ วันท ี ่ 1 มกราคม 2015 แผ่นพับน ี ้
เป น็ การสรุปประเด็นส �ำ คัญของนโยบายข้อกำ�หนดและเง ื อ่ นไขของ OSHC และ
ควรอ่านร่วมกับข้อบังคับของกองทุน OSHC ซ ึง่ ขอรับได้ โดยโทรศ พั ท์ ไปท ี ่
หมายเลข 1800 775 204 โปรดอ่านแผ่นพับน ี แ้ ละเก็บไว้ส �ำ หรับตัวท่านเองชุด
หน ึง่ ข้อบังคับและส ทิ ธ ปิ ระโยชน์อาจม กี ารเปล ี ย่ นแปลงได้เป น็ ครั ้งคราว

การประกันสุขภาพนักเรียน
ต่างชาติ (OSHC)
ในฐานะทีท่ า่ นตระหนักดีวา่ นักเรียนต่างชาติที่
ปรารถนาจะมาศึกษาในออสเตรเลีย จ�ำเป ็นต้อง
แสดงหลักฐานว่าท่านได้ซอื้ OSHC เพราะนี่
เป ็นกฎข้อหนึ่งของการยืน่ ขอวีซา่ ต่อกระทรวง
การเข้าเมืองและการพิทกั ษ์พรมแดน (DIBP
Department of Immigration and Border
Protection)

OSHC nib
	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดวีซ่า
ของ DIBP
	ให้ความคุ้มครองด้านการแพทย์และการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถ้าท่าน
ไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างที่
ก�ำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย
	คุ้มครองท่านในการใช้รถพยาบาลยาม
ฉุกเฉินทั่วออสเตรเลีย

หมวด
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ใครทีส่ ามารถได้รับการคุม้ ครอง
ภายใต้ OSHC nib

เดี่ยว - คุ้มครองเฉพาะตัวท่าน
คู่ - คุ้มครองทั้งตัวท่านและคู่ครองของท่าน
ถ้าเขาอยู่กับท่านในออสเตรเลียและมีชื่ออยู่ใน
วีซ่านักเรียนของท่าน
ครอบครัว - คุ้มครองตัวท่าน คู่ครองของ
ท่านและเด็กที่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ที่
อายุต�่ำกว่า 18 ปี และพ�ำนักอยู่กับท่านใน
ออสเตรเลีย และมีชื่ออยู่ในวีซ่านักเรียนของ
ท่าน

OSHC nib ช่วยให้ทา่ นอุน่ ใจเมือ่ ทราบ
ว่าท่านได้รับการคุม้ ครองส�ำหรับความจ�ำเป ็น
ด้านสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่คาดหมาย

ถ้าท่านมีค�ำถาม โปรดโทรหมายเลข 1800 775 204
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OSHC nib

หมวด
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บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครอง
ในโรงพยาบาล

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับความ
คุ้มครองนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลของรัฐ
อัตราร้อยเปอร์เซนต์ขององค์กรสุขภาพรัฐและมณฑลสำ�หรับโรง
พยาบาลรัฐ รวมถึง:
ห้องพักผู้ป่วยรวม
บริการค่าผ่าตัดและค่าผ่าตัดที่กลับบ้านได้ในวันเดียว
บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
บริการหลังการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องโดย
ไม่จำ�เป็นต้องค้างคืนในโรงพยาบาล

บริการแพทย์เฉพาะทาง
ความคุ้มครองร้อยละ 85 ของตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์
(MBS) สำ�หรับบริการแพทย์เฉพาะทางและการรักษาพยาบาล
เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน โดยปกติ
จะเป็นเรื่องที่ได้รับการขอร้องจากแพทย์ เช่น:
พยาธิวิทยา
การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลเอกชน*
ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา
nib กับโรงพยาบาลเอกชนรวมถึง:
ห้องส่วนตัวหรือห้องรวม
บริการค่าผ่าตัดแบบกลับบ้านได้ในวันเดียว
บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามที่เกี่ยวข้อง

เอ็มอาร์ไอ (MRI)
nib จะจ่ายค่าคัดกรอง MRI ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์สาม (3) ข้อดังต่อไปนี้:
ค ำ�สั่งให้ทำ� MRI จะต้องกระทำ�โดยแพทย์เฉพาะทางที่จด
ทะเบียน และ
M
 RI จะต้องอยู่ในบัญชีรายการตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์
(MBS) และมีหมายเลขรายการเมดิแคร์ที่ถูกต้อง และ
ก ารทำ� MRI จะต้องทำ�ในหน่วยงาน MRI ที่ถูกต้องและโดย
ผู้ให้บริการ MRI ที่มีคุณวุฒิ

ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ซึ่งให้ความคุ้มครอง 100
เปอร์เซ็นต์ สำ�หรับค่ารักษาพยาบาลในโรง พยาบาล รวมถึง:
แพทย์ 		
พยาธิวิทยา
แพทย์เฉพาะทาง
การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย

การไปพบแพทย์
ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100
เปอร์เซ็นต์สำ�หรับค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีเกี่ยวกับความต้องการ
ด้านสุขภาพวันต่อวัน
ถ้าแพทย์ของท่านเก็บค่ารักษามากกว่าค่าบริการที่ MBS กำ�หนด
ไว้ ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง

ท่านได้รับการคุ้มครองจาก
OSHC nib หลายบริการ
สำ�หรับบริการในโรงพยาบาล
นอกโรงพยาบาลและ
การคุ้มครองพิเศษอีก
หลายบริการ

อวัยวะเทียม
สิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครอง100 เปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดเพื่อ
ปลูกใส่อวัยวะเทียมที่ได้รับการอนุมัติตามที่รัฐบาลสหพันธรัฐ
กำ�หนดไว้
ยาตามใบสั่งของแพทย์
จำ�กัดค่ายาไว้ 50 เหรียญต่อยาแต่ละประเภทที่แพทย์สั่งที่แสดง
ไว้ในรายการของแผนสิทธิประโยชน์เภสัชกรรม (PBS) หลังจาก
ที่ท่านได้จ่ายส่วนที่ผู้ป่วยต้องจ่ายแก่ PBS แล้ว
จำ�กัดมูลค่าไว้ 300 เหรียญต่อปีสำ�หรับคนเดียว
600 เหรียญสำ�หรับคู่สามีภรรยาและครอบครัว
รถพยาบาลฉุกเฉิน
ได้รับความคุ้มครอง100 เปอร์เซ็นต์สำ�หรับการขนส่งที่จำ�เป็น
ทางการแพทย์โดยบริการรถพยาบาลของรัฐและมณฑล
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์นที้ �ำขึน้ เพือ่ ใช้เป็นข้อสรุปเท่านัน้ และควรอ่านควบคูก่ นั ไปกับกฎข้อบังคับกองทุน OSHC (OSHC Fund Rules) *ถ้าท่านเลือกทีจ่ ะรับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนที่ nib ไม่มสี ญ
ั ญาผูใ้ ห้บริการ ท่านจะต้องเป็นผูจ้ า่ ยส่วนต่างระหว่างสิทธิประโยชน์หลักของ nib OSHC และค่าห้องทีท่ างโรงพยาบาลคิดกับท่าน โปรดเข้าดูเว็บไซต์
nib.com.au/overseas-students

ระยะเวลารอคอย
มีระยะเวลารอคอย ถ้าท่านท�ำ
ประกันสุขภาพเป็นครั้งแรก
ท่านต้องรอคอยก่อนที่ท่านจะมี
สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้
บริการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
และการคลอด 12 เดือน
ปัญหาสุขภาพที่เป็นมาก่อนแล้ว
12 เดือน
บริการจิตแพทย์ 2 เดือน

บริการทีไ่ ม่รวมอยูด่ ว้ ย

บริการยกเว้นคือบริการที่ไม่รวมอยู่ในความ
คุ้มครองของการประกันสุขภาพของท่าน ท่าน
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการต่อไปนี้
✗ ก ารบ�ำบัดการเป็นหมัน เช่น บริการช่วย
การสืบพันธ์หรือการปฎิสนธิในหลอดแก้ว
หรืออาการที่เกิดตามมา เนื่องจากการ
บ�ำบัดการเป็นหมัน
✗ บ ริการพิเศษเช่น การรักษาโดย
ทันตแพทย์ นักกายภาพบ�ำบัดหรือผู้ให้
บริการพิเศษรายอื่นๆ
✗ บ ริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจาก
เมดิแคร์ และดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขของ
MBS เช่น การท�ำการคัดกรอง MRI ที่ไม่
ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ศัลยกรรม
เสริมสวย การท�ำศัลยกรรมนัยน์ตาด้วย

เลเซอร์และการผ่าตัดที่เป็นการทดลอง
✗ ก ารรักษาพยาบาลนอกออสเตรเลีย
หรือที่ตระเตรียมไว้ก่อนเดินทางมาถึง
ออสเตรเลีย
✗ ก ารเดินทางมายังหรือออกนอก
ออสเตรเลีย
✗ บ ริการและการบ�ำบัดรักษาที่อยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของเงินชดเชยหรือความ
เสียหายใด ๆ (เช่น เงินชดเชยคนงานหรือ
การประกันบุคคลที่สาม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์นที้ �ำขึน้ เพือ่ ใช้เป็นข้อสรุปเท่านัน้ และควรอ่านควบคูก่ นั ไปกับกฎข้อบังคับกองทุน OSHC (OSHC Fund Rules)
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หมวด
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บริการออนไลน์ nib
บริการออนไลน์ nib

บริการออนไลน์ของเราท�ำให้ท่านจัดการและเข้าถึงการประกันสุขภาพของท่านง่ายขึ้นไม่ว่า
เวลาใดหรือที่ใด ลงทะเบียนส�ำหรับบริการออนไลน์ nib ได้ที่ nib.com.au
	
ปรับปรุงรายละเอียดการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ในออสเตรเลียและรายละเอียดบัญชี
ธนาคารของท่าน
	
ดูการประกันสุขภาพของท่านและความคุ้มครองที่ท่านได้รับเพื่อ
	
ยื่นขอรับประโยชน์
	
ดูประวัติการรับประโยชน์ของท่าน ขอบัตรลูกค้าใบใหม่แทนใบเก่า

ยื่นขอรับประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็วด้วยแอ็พ nib
สามารถใช้ ได้กบั ไอโฟน® ไอแพด®
และแอนดรอยด์™
■	ดาว์นโหลดแอ็พ

nib ฟรีวันนี้
■	อัพโหลดภาพใบเสร็จของผู้ให้บริการตามทางการ
ของท่าน
■	จ่ายสิทธิประโยชน์เข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
กรมธรรม์โดยตรง
แอปเป ลิ และโลโก้แอปเป ลิ เป ็นเครือ่ งหมายการค้าของบริษทั
แอปเป ลิ จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ ไอ
โฟนเป ็นเครือ่ งหมายการค้าของบริษทั แอปเป ลิ
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การแสวงหาการรักษาพยาบาล
เมือ่ ไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง

หมวด

04

ถ้าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและท่านรู้สึกไม่สบาย โปรดไปพบแพทย์แถวบ้านท่าน ในออสเตรเลียเรา
เรียกแพทย์ว่า จีพี (หรือแพทย์รักษาโรคทั่วไป) จีพีจะให้การรักษาและให้ใบสั่งยาได้ จีพีอาจ
ส่งตัวท่านไปพบแพทย์เฉพาะทางส�ำหรับการตรวจหรือการรักษาขั้นต่อไป

แล้วถ้าในกรณีฉกุ เฉินทางการแพทย์ละ่
ในกรณีที่ท่านตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือ
การบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการบ�ำบัดรักษาทันที ท่านควรไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด ถ้าอาการของท่านร้ายแรงมากและท่านไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้ โปรดโทร
‘000’ เพื่อเรียกรถพยาบาล

เฮลท์ ไดเร็ค
ออสเตรเลีย

ให้บริการข้อมูลและค�ำแนะน�ำด้าน
สุขภาพทางโทรศัพท์
เพื่อพูดกับพยาบาลที่จดทะเบียน
โปรดโทรเฮลท์ไดเร็ค ออสเตรเลีย ที่
หมายเลข 1800 022 222 หรือไป
ที่ healthdirect.gov.au เพื่อดูข้อมูล
สุขภาพได้วันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์
ละ 7 วัน
เฮลท์ไดเร็ค ออสเตรเลียไม่ได้ให้
บริการการวินิจฉัยโรคและไม่ได้ให้
บริการแทนแพทย์หรือแผนกฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล
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บริการการดูแลสุขภาพใน
ออสเตรเลีย

หมวด
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เราเข้าใจว่าระบบการดูแลสุขภาพแตกต่างกันทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้มาเยือน
ออสเตรเลียที่ต้องเข้าใจระบบการท�ำงานของบริการการดูแลสุขภาพในออสเตรเลีย
ระบบการดูแลสุขภาพออสเตรเลียมีองค์ประกอบส�ำคัญอยู่สองประการ คือระบบการดูแล
สุขภาพที่รัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้ให้ และระบบการดูแลสุขภาพเอกชน

ระบบการดูแลสุขภาพของรัฐ
และเมดิแคร์
เมดิแคร์เป็นองค์กรของรัฐบาลที่บริหารระบบ
การดูแลสุขภาพสาธารณะ ซึ่งให้บริการการ
ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง (ถ้าไม่ฟรีก็ราคา
ต�่ำ) แก่คนออสเตรเลีย เมดิแคร์ครอบคลุม
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ ค่าใช้
จ่ายทางการแพทย์ และค่ายาบางประเภท
เมดิแคร์ไม่ครอบคลุมบริการบางประเภท เช่น
ทันตกรรม สายตา การขนส่งด้วยรถพยาบาล
หรือการบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
ในการที่จะได้รับความคุ้มครองส�ำหรับบริการ
เหล่านี้ ท่านจะต้องซื้อประกันสุขภาพเอกชน
เช่นที่ nib จัดเสนอ

ขอวีซ่านักเรียนของท่าน ท่านจะต้องมีประกัน
สุขภาพ OSHC
ถ้าท่านมาจากประเทศนอร์เวย์ สวีเดน หรือ
เบลเยี่ยม ท่านอาจไม่จ�ำเป็นต้องซื้อประกัน
OSHC เพราะประเทศของท่านมีข้อตกลงด้าน
สุขภาพกับออสเตรเลียที่ใช้แทนกันได้

ข้าพเจ้าสามารถมีเมดิแคร์ได้ไหม?

ตามกฎทั่วไป นักเรียนต่างชาติไม่มีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์จากเมดิแคร์ เนื่องด้วยเหตุนี้
รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกกฎว่า ในการยื่น

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูที่
immi.gov.au

ถ้าท่านมีค�ำถาม โปรดโทรหมายเลข 1800 775 204
8

การประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ
นักเรียนนานาชาติจ�ำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์ OSHC ที่เท่าเทียมกับ
สิทธิประโยชน์ของเมดิแคร์ โดยการถือกรมธรรม์ OSHC ของ nib
ท่านไม่เพียงแต่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นเท่านั้น แต่
ท่านยังสามารถได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนและ
การใช้รถพยาบาลอีกด้วย
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หมายเหตุ
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ต้องการความช่วยเหลือไหม?

ติดต่อเราที่หมายเลข 1800 775 204 จันทร์ - ศุกร์:

8.00น. – 20.30น. เสาร์: 8.00น. – 13.00น. (เวลามาตรฐานออสเตรเลียฝั่งตะวันออก)
ไปที่ nib.com.au/overseas-students
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