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ประกนัสขุภาพส าหรบัผูม้าเยอืนตา่งชาต ิ 

หากคณุก าลงัมาเยอืนจากตา่งประเทศ โดยทัว่ไปแลว้คุณไม่ไดร้บัความคุม้ครอง

ภายใตร้ะบบ Medicare สาธารณะของออสเตรเลยีส าหรบัคา่รกัษาพยาบาลหรอื

โรงพยาบาล  หากคณุเป็นผูย้ืน่สมคัรขอวซีา่ Temporary Skill Shortage (TSS) 

หรอืเป็นนักเรยีนต่างชาต ิคณุถูกก าหนดใหต้อ้งท าประกนัสขุภาพในระดบัเฉพาะที่

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของวซีา่ของคุณ  

ผูม้าเยอืนตา่งชาตทิีถ่อืวซีา่ช ัว่คราวโดยทัว่ไปแลว้ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะใชร้ะบบ Medicare 

ไม่เหมอืนกบัพลเมอืงออสเตรเลยีทีส่ามารถใชร้ะบบสาธารณสขุ Medicare เพือ่

ครอบคลมุค่ารกัษาพยาบาลและโรงพยาบาลของตนได ้ 

ผูม้าเยอืนตา่งชาตจิากประเทศสหราชอาณาจกัร สวเีดน เบลเยีย่ม ฟินแลนด ์อติาล ี

มอลตา เนเธอรแ์ลนด ์สโลวเีนีย สาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์และนิวซแีลนด ์มี

ขอ้ตกลงการดแูลสขุภาพซึง่กนัและกนั (Reciprocal Health Care 

Arrangement) กบัออสเตรเลยี ภายใตข้อ้ตกลงนี ้ผูม้าเยอืนจากประเทศดงักลา่ว

สามารถรบัการรกัษาเรง่ด่วนในระบบสาธารณสขุโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย หากไม่ไดอ้ยู่

ภายใตข้อ้ตกลง ก็จะไม่ไดร้บัสทิธินี์ ้

น่ีหมายความวา่หากคณุตอ้งการการรกัษาพยาบาลขณะคุณก าลงัเยอืนออสเตรเลยี 

คณุอาจพบวา่ตวัคุณมคีา่ใชจ้า่ยจรงิจ านวนมาก แมแ้ตใ่นโรงพยาบาลของรฐั คณุ

อาจเสยีคา่ใชจ้า่ยมากกวา่วนัละ 1, 000 ดอลลารซ์ ึง่เป็นคา่โรงพยาบาลเพยีงอย่าง

เดยีว หากไม่มปีระกนัสขุภาพ คณุอาจพบวา่คุณตอ้งรบัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาล

เต็มจ านวน 

หากคณุไม่แน่ใจในสถานภาพการไดส้ทิธิใ์นระบบ Medicare ของคุณ คณุควร

ตรวจสอบกบัส านักงาน Medicare ทอ้งถิน่ของคุณ หรอืตดิตอ่ Department of 

Human Services—Medicare ได ้

หากสถานภาพวซีา่หรอืสทิธิใ์นระบบ Medicare ของคณุเปลีย่นแปลงไปในเวลาใด

ตามใหแ้จง้บรษิทัประกนัของคณุทนัททีีท่ าไดเ้พือ่ดูว่าระดบัความคุม้ครองของคณุยงั

เหมาะสมหรอืไม่  

ประกนัสขุภาพ OVHC คุม้ครองอะไรบา้ง 

ทุกกรมธรรม ์OVHC จะแตกตา่งกนัในดา้นค่าใชจ้่าย การมสีทิธิ ์และผลประโยชน ์

อย่างไรตาม กรรมธรรมส์่วนมากควรคุม้ครองคุณในการรบัเขา้รกัษาในโรงพยาบาล

และครอบคลมุส่วนหน่ึงของคา่รกัษาพยาบาล 
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นอกจากครอบคลมุคา่รกัษาพยาบาลและโรงพยาบาลแลว้ คณุยงัสามารถซือ้การคุม้ครองการรกัษาทัว่ไปไดอ้กี

ดว้ย  การคุม้ครองการรกัษาทัว่ไปจ่ายผลประโยชนใ์หก้บับรกิารของผูใ้หบ้รกิารดา้นดแูลสขุภาพในภาคเอกชน 

เชน่ ทนัตแพทย ์จกัษุแพทย ์และนักกายภาพบ าบดั ประกนัสขุภาพสามารถครอบคลมุสว่นหน่ึงของค่าใชจ้า่ย

เหลา่นีไ้ด ้แมว้่าคณุจะยงัคงตอ้งจา่ยส่วนทีเ่หลอืดว้ยตวัคณุเอง 

กรมธรรมป์ระกนัสขุภาพของผูม้าเยอืนตา่งชาตสิ่วนใหญ่มคีวามคุม้ครองจ ากดัในเร ือ่งคา่ยา  ผูม้าเยอืนตา่งชาติ

อาจมคีา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเองเป็นจ านวนมากหากตอ้งการการรกัษาดว้ยยา โดยเฉพาะอย่างยิง่การรกัษามะเรง็  

ผูท้ีเ่ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีอาจน ายาและอุปกรณท์างการแพทยเ์พือ่การใชไ้ดท้นัท ีและอาจไดร้บัอนุญาต

ใหน้ าเขา้ไปเพือ่ใชส้่วนตวัไดใ้นจ านวนเล็กนอ้ย  ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ กรณุาอา่นจากเว็บไซต ์การบรหิารจดัการ

ผลติภณัฑเ์พือ่การบ าบดัรกัษา—โครงการส าหรบัการเขา้มายงัออสเตรเลยีและน าเขา้ของใชส้ว่นบุคคล 

ใหร้ะวงัเมือ่คุณก าลงัซ ือ้ประกนัสุขภาพเพราะแผนประกนับางแผนจะใหผ้ลประโยชนท์ีต่ า่กว่า หรอืไม่ให ้

ผลประโยชนเ์ลยส าหรบัการรกัษาบางประเภท และระยะเวลาทีไ่ม่คุม้ครองอาจแตกตา่งกนั—บางกรมธรรมอ์าจตดั

ความคุม้ครองส าหรบัความเจ็บป่วยทีม่มีากอ่นออกอย่างถาวร ซ ึง่หมายถงึวา่ไม่มกีารคุม้ครองความเจ็บป่วย

ดงักลา่ว ใหด้ ูค าแนะน าดา้นประกนัสขุภาพส าหรบัผูม้าเยอืน ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีคุ่ณควรมองหา

หรอืคาดหวงัจะไดร้บัตอนซือ้ประกนัสุขภาพ 

ประกนัการเดนิทางอาจคุม้ครองคุณดว้ยเชน่กนั ในรายการตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัส าหรบัผูม้า

เยอืน อย่างเชน่การสญูหายของสิง่ของทีใ่ชใ้นการเดนิทางและการสง่กลบัในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย ์ 

ประกนัสขุภาพตลอดชวีติและเงนิสมทบจากรฐับาลส าหรบัคา่เบีย้ประกนัสขุภาพสว่นตวัน าไปใชก้บัประกนัสขุภาพ

ส าหรบัผูม้าเยอืนตา่งชาตไิม่ได ้  คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ประกนัสุขภาพส าหรบัผูม้าเยอืนตา่งชาตติอ้งเสยีภาษี 

Goods and Services Tax (GST)  

ฉันสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ OVHC ไดท้ีไ่หน 

คณุสามารถซือ้ประกนัสขุภาพส าหรบัผูม้าเยอืนออสเตรเลยีไดจ้ากกองทุนประกนัสขุภาพบางแห่งและบรษิทั

ประกนัภยัทัว่ไปบางแห่งทีต่ ัง้ส านักงานอยู่ในออสเตรเลยี  คณุยงัสามารถเลอืกทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจาก

กรมธรรมท์ีอ่อกใหใ้นประเทศอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย จ าไวว้่า หากคณุถอืวซีา่ TSS วซีา่ 457 วซีา่ 485 หรอืวซีา่นักเรยีน 

คณุตอ้งซ ือ้ประกนัสขุภาพตามประเภทและระดบัของการประกนัทีร่ะบุไวใ้นเงือ่นไขวซีา่ของคณุ 

อนิเทอรเ์น็ตเป็นวธิทีีด่ใีนการเสาะหาประกนัสขุภาพส าหรบัผูม้าเยอืน เราแนะน าใหคุ้ณคน้หาในหวัขอ้ "Overseas 

Visitors Insurance" หรอื "Overseas Visitors Health Cover" ในเคร ือ่งมอืคน้หาและเปรยีบเทยีบกรมธรรม ์

เหลา่น้ันจากผูใ้หบ้รกิารดา้นประกนัสขุภาพอย่างนอ้ยสามราย 

คา่ธรรมเนียม Medicare Levy Surcharge อาจสง่ผลกระทบตอ่ประเภทของประกนัสขุภาพทีค่ณุ

ตอ้งการอยา่งไร 

หากคณุ 

 มรีายไดส้งู (มากกว่า 90,000 ดอลลารใ์นฐานะคนโสด หรอื 180,000 ดอลลารใ์นฐานะคู่สามภีรรยาหรอื

ครอบครวัในชว่งปีการเงนิ  2017-2018) 

 ถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในออสเตรเลยีเพือ่วตัถุประสงคด์า้นภาษี หรอื 

 ประสบความส าเรจ็ในการสมคัรเขา้รว่มในระบบ Medicare แลว้ (ส าหรบัผลประโยชนใ์นระดบัใดๆ—

ดแูลสุขภาพซึง่กนัและกนั ช ัว่คราว หรอืครบถว้น) 

https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
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คณุอาจไดร้บัผลกระทบจาก Medicare Levy Surcharge  ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ธรรมเนียมเพิม่

และประเภทของกรรมธรรมป์ระกนัสขุภาพทีย่กเวน้คณุจากการเรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนียมเพิม่ โปรดดู Medicare 

Levy Surcharge 

 

 

คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ombudsman.gov.au. 

 

โปรดทราบ: เอกสารฉบบันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเท่าน้ัน ดว้ยเหตุนี ้จงึไม่ควรเช ือ่ถอืขอ้มูลนีใ้นฐานะค าแนะน าดา้น

กฎหมาย หรอืถอืว่าใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมายในแต่ละกรณี  ในขอบเขตสงูสุดทีก่ฎหมายอนุญาต Commonwealth 

Ombudsman จะไม่รบัผดิตอ่ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเช ือ่ถอืเอกสารนี ้ส าหรบัพระราชบญัญตัฉิบบั

ล่าสดุทีถู่กอา้งถงึนี ้โปรดหาอ่านไดจ้าก Federal Register of Legislation 

https://www.ato.gov.au/individuals/medicare-levy/medicare-levy-surcharge/
https://www.ato.gov.au/individuals/medicare-levy/medicare-levy-surcharge/
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

