บริการตรวจสุขภาพอิสระของคุณ

ค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามทีพ
่ บบ่อยเกีย่ วกับบริการตรวจสุขภาพ
อิสระ (IME)
ท�ำไมถึงมีก�ำหนดการตรวจสุขภาพนี้สำ� หรับฉัน
การตรวจสุขภาพนี้ก�ำหนดไว้สำ� หรับคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะ
ได้รบ
ั การดูแลที่เหมาะสมส�ำหรับการบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึ้น
จากการท�ำงานของคุณ การตรวจสุขภาพเป็นเงื่อนไขที่จำ� เป็น
ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 แพทย์ นายจ้างหรือผูด้ แู ลการเรียกร้องสิทธิข์ องคุณแจ้ง
ขอให้มก
ี ารประเมินสุขภาพของคุณ

 เราต้องการประเมินปัญหาของคุณ
 มีขอ้ สงสัยบางประการเกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาใน

นัดหมายใหม่โดยติดต่อหมายเลขตามที่แจ้งในจดหมาย หรือ
กับฝ่ายนัดหมายของ IME ที่หมายเลข 1-800-468-7870

ฉันต้องจ่ายเงินค่าตรวจหรือไม่
L&I จะดูแลค่าใช้จา่ ยในการตรวจหากคุณมาตามนัดและให้
ความร่วมมือในการตรวจ หากคุณไม่มารับการตรวจโดยไม่มี
เหตุสมควร ผลประโยชน์ค่าเสียเวลาของคุณอาจถูกปรับลด
ตามยอดค่าใช้จา่ ยในการตรวจดังกล่าว และคุณอาจเสีย
สิทธิประโยชน์อ่ ืน ๆ

การรักษาที่จำ� เป็นส�ำหรับคุณ

ใครจะเป็นผู้ท�ำการตรวจ

ใหม่หรือให้อนุญาตในการเรียกร้องสิทธิข
์ องคุณ

แพทย์จะเป็นผูท
้ �ำการตรวจ ในบางกรณี อาจมีการตรวจหลาย
อย่างโดยแพทย์หลายท่าน

ของคุณ หรือขอให้มก
ี ารพิจารณาใหม่

สามารถพาเพื่อนหรือญาติมาด้วยได้หรือไม่

 คุณแจ้งขอให้สนิ้ สุดการเรียกร้องสิทธิ์ ท�ำการเรียกร้อง
 คุณอุ ทธรณ์ขอ้ วินิจฉัยของเราเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ์
ฉันจะรับแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพได้อย่างไร
Department of Labor & Industries (L&I) จะส่ง
จดหมายแจ้งให้คณ
ุ ทราบสถานะที่และก�ำหนดเวลาอย่างน้อย
14 วันก่อนถึงก�ำหนดตรวจ คุณจะต้องไปตามนัดหมาย
ดังกล่าว

จะท�ำอย่างไรหากต้องนัดตรวจใหม่
หากคุณมีเหตุสมควรในการนัดตรวจใหม่ และแจ้งให้ L&I
ทราบล่วงหน้าเพียงพอ สิทธิเ์ รียกร้องของคุณจะยังคงอยู่
ตามเดิม
หน่วยงานจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนัดหมายกับผูเ้ ชีย
่ วชาญ
ที่เหมาะสมในสถานที่ที่สะดวกส�ำหรับคุณ หากคุณมีขอ
้ กังวล
เกี่ยวกับสถานที่และเวลานัด กรุณาแจ้งให้เราทราบอย่างน้อย
ห้าวันท�ำการก่อนถึงก�ำหนดตรวจ

ได้ แต่จะไม่ได้รบ
ั ค่าตอบแทนหรือเบิกค่าใช้จา่ ยใด ๆ ได้ หาก
คุณมีก�ำหนดนัดตรวจสภาพจิต คู่ของคุณไม่สามารถเข้ามาใน
ห้องตรวจได้
ไม่ควรน�ำเด็กเล็กมาระหว่างการตรวจ IME

จะท�ำอย่างไรหากได้รบ
ั แจ้งให้น�ำผลเอกซเรย์ MRI หรือ
CT สแกนมาในการตรวจด้วย
หากต้องความช่วยเหลือในการตรวจเอกซเรย์ MRI หรือ CT
สแกน กรุณาติดต่อกับแพทย์ของคุณ

จะเกิดอะไรขึน
้ บ้างระหว่างการตรวจ
โดยปกติแพทย์ผต
ู้ รวจจะตรวจสอบการตามการใช้สท
ิ ธิข
์ อง
คุณ และสอบถามคุณเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ และตรวจ
สอบวัติสข
ุ ภาพในแฟ้มข้อมูลการใช้สท
ิ ธิข
์ องคุณ เจ้าหน้าที่อาจ
แนะน�ำการรักษาส�ำหรับแพทย์ประจ�ำตัวของคุณ แต่ไม่ได้เป็น
ผูใ้ ห้การรักษาแต่อย่างใด
การตรวจนี้เป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านัน
้ นี่ไม่ได้เป็นการตรวจ
ร่างกายอย่างละเอียด ทัง
้ นี้ในบางกรณี อาจต้องมีการตรวจ
อย่างละเอียด ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิการและการ
ตรวจเอกซเรย์ ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของแพทย์ผท
ู้ �ำการตรวจ

หากฉันต้องลางาน จะได้รบ
ั ค่าชดเชยหรือไม่
หากคุณต้องลางานมากกว่า 30 นาที (โดยไม่ได้รบ
ั ค่า
ตอบแทน) เพื่อเข้ารับการตรวจอิสระที่หน่วยงานนัดหมายนี้
คุณสามารถเบิกค่าชดเชยตามเวลาที่ต้องลางาน คุณจะได้รบ
ั
การเบิกค่าใช้จา่ ยตามเวลาที่ลางานพิจารณาจากค่าจ้าง
รายชัว่ โมงของคุณขณะที่รบ
ั การตรวจ ดูรายละเอียดได้จาก
แบบฟอร์ม ค�ำขอเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าจ้าง
ส�ำหรับการตรวจ IME

จะท�ำอย่างไรหากมีปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจที่ท�ำให้
ไม่สามารถเดินทางไปรับการตรวจได้
ติดต่อฝ่ายนัดตรวจ IME ที่หมายเลข 1-800-468-7870 เพื่อ
ขอความช่วยเหลือในการเดินทางเพื่อรับการตรวจ ข้อจ�ำกัด
ทางร่างกายดังกล่าวไม่จำ� เป็นต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิท
ุ
์ ี่คณ
ก�ำลังเรียกร้อง

คำ�แนะนำ�ในการกรอกแบบฟอร์ม

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หากคุณแจ้งข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถก
ู ต้อง เราอาจตีกลับแบบฟอร์มเพื่อให้คณ
ุ
้
ทำ�การแก้ไข ส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมทัง
่
ใบเสร็จไปที
Department of Labor & Industries
PO Box 44269
Olympia, WA 98504-4269

ใครเป็นผู้ดแ
ู ลค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฉัน

่ เติม
การขอความช่วยเหลือเพิม

โดยส่วนใหญ่ L&I จะเป็นผูด
้ แ
ู ลค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ใน
กรณีที่จำ� เป็น อาจมีการดูแลค่าอาหาร ที่พก
ั แท็กซี่ ที่จอดรถ
และเรือข้ามฟากหรือค่าผ่านทางให้ในอัตราที่หน่วยงานก�ำหนด
ไว้ในปัจจุบน
ั กรุณาขอใบเสร็จส�ำหรับค่าใช้จา่ ยเหล่านี้ไว้

หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนัดตรวจของตนเอง
กรณาติ ดต่อ Department of Labor & Industries
ฝ่ ายนัดตรวจ IME ที่หมายเลข 1-800-468-7870

หากคุณเดินทางไปรับการตรวจโดยเครื่องบิน รถประจ�ำทาง
หรือรถไฟ กรุณาติดต่อหน่วยงานนัดตรวจ IME ที่หมายเลข
1-800-468-7870 L&I จะด�ำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อ
ดูแลค่าเดินทางให้แก่คณ
ุ

จะเบิกค่าเดินทางได้อย่างไร
คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มเบิกค่าใช้จา่ ยและส่งแบบฟอร์ม
พร้อมกับใบเสร็จภายในหนึ่งปีนับจากรับการตรวจ
คุณจะต้องลงนามรับรองในแบบฟอร์มนี้ (ดูค�ำแนะน�ำในการ
กรอกแบบฟอร์ม)

8 เข้ าไปยั งเว็บไซต์ของ L&I ที่
www.Lni.wa.gov

หากต้องการให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจที่ได้รบั
สามารถติดต่อฝ่ ายนัดตรวจ IME ได้ที่หมายเลข
1-888-784-8059
หากคุณมีขอ้ สงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้สทิ ธิข์ องคุณ
กรุณาติดต่อสำ�นักข้อมูลและความช่วยเหลือ
(Office of Information and Assistance) ได้ท่ี
หมายเลข 1-800-547-8367

เรามีบริการภาษาต่างประเทศสำ�หรับผูท
้ ี่มีปัญหาความทุพพลภาพใดๆ
ติดต่อที่หมายเลข 1-800-547-8367 ผูใ้ ช้ TDD ติดต่อที่หมายเลข
360-902-5797 L&I คือนายจ้างที่เปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียม:
PUBLICATION F245-224-310 (Thai) [02-2014]
(จัดพิมพ์เป็ นภาษาสเปนด้วยเช่นกัน Request Publication F245-224-999)

ส่ งแบบฟอร์ มทีก่ รอกรายละเอียดแล้ วไปที่:

คาขอเบิกค่ าเดินทางและค่าจ้ างสาหรับการตรวจสุ ขภาพอิสระ
(IME)

Department of Labor and Industries
PO Box 44269
Olympia WA 98504-4269

อ่านคาแนะนาด้านหลังก่อนเริ่ มดาเนินการ
หากคุณเดินทางด้วยสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจาก IME คุณจะต้องใช้คาขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (F245-145-000)

•
•

ข้ อมูลแรงงาน

เลขคาร้อง

ชื่อ (นามสกุล ชื่อ ชื่อกลาง)

วันที่ได้รับบาดเจ็บ

ที่อยูท่ ี่บา้ นของแรงงาน (ไม่ใช่ตู้ ป.ณ.)

หมายเลขประกันสังคม (สาหรับระบุตวั เท่านั้น)

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณี ย ์

หมายเลขโทรศัพท์ของแรงงาน

ข้ อมูลการเดินทาง - ดูคาแนะนาและตัวอย่ างด้ านหลัง
A.

B.

C.

วันที่เดินทางแต่ละรอบ รหัสการเดินทาง
จาก (เมือง)
(หนึ่งรายการต่อบรรทัด
(ดด-วว-ปปปป)
- ดูดา้ นหลังแบบฟอร์ม)

D.

E.

ไป (เมืองและบุคคลที่พบ)

ระยะทาง
(ไปกลับ)

F.

ค่าใช้จ่าย
(หนึ่ งรายการต่อบรรทัด)

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

8.

$

การเบิกค่ าแรง:
หากใช้เวลามากกว่า 30 ในการลางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อรับการตรวจอิสระ (IME) เราจะจ่ายค่าจ้างในส่วนที่คุณเสี ยไป
คุณสามารถเบิกค่าแรงรายชัว่ โมงของคุณได้ขณะรับการตรวจ IME กรุ ณาระบุเวลาและค่าแรงทั้งหมดไว้ดา้ นล่าง
จากนั้นกรอกข้อมูลในบรรทัดด้านบนโดยใช้รหัสการเดินทางที่กาหนด 0411A
เวลาที่ลางานเพื่อรับการตรวจ IME: _____ ชม. _____ นาที ค่าจ้างรายชัว่ โมงขณะรับการตรวจ IME: $_______
ชื่อนายจ้าง
ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์นายจ้าง
เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณี ยข์ องนายจ้าง

ลายมือชื่อแรงงาน - แบบฟอร์ มทีไ่ ม่ ได้ ลงนามจะถูกตีกลับ

นี่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าตอบแทนแรงงานของข้าพเจ้า และยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย
ข้าพเจ้าเข้าใจดีกว่าการแจ้งข้อมูลเป็ นเท็จถือเป็ นความผิด
ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจคาแนะนาด้านหลังแบบฟอร์มนี้แล้ว
ลายมือชื่อแรงงาน

F245-224-310 IME Travel and Wage Reimbursement Request (Thai) 02-2014

วันที่

คาแนะนาในการกรอกคาขอเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางเพือ่ ตรวจ IME:
ใช้แบบฟอร์มนี้สาหรับการเดินทางเพื่อรับการตรวจ IME เท่านั้น หากคุณต้องมีการเดินทางเนื่องจากสาเหตุอื่นใด กรุ ณาใช้แบบฟอร์มแยกต่างหาก
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มนี้ได้จาก www.Lni.wa.gov/forms/pdf/F245-145-000.pdf
คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ภายในหนึ่งปี นับจากรับการตรวจเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย

กรอกรายละเอียดในแต่ ละคอลัมน์ :
•
•
•
•
•

คอลัมน์ A: วันที่เดินทาง (วันที่เดียวต่อบรรทัด)
คอลัมน์ B: รหัสการเดินทาง ค้นหารหัสที่ถูกต้องได้จากรายการด้านล่าง รหัสเดียวต่อบรรทัด
คอลัมน์ C: เมืองต้นทางที่เดินทาง
คอลัมน์ D: เมืองปลายทางที่เดินทาง
คอลัมน์ E: ระยะทางทั้งหมดที่เดินทางทั้งไปและกลับ คุณสามารถเบิกค่าเดินทางตามอัตราค่าเดินทาง ณ
ปั จจุบนั สาหรับเส้นทางตรงที่ส้ นั ที่สุดจากบ้านของคุณ

•

คอลัมน์ F: ยอดค่าใช้จ่ายเป็ นดอลลาร์ หนึ่งรายการค่าใช้จ่ายต่อบรรทัด จะต้องแนบสาเนาใบเสร็ จทั้งหมดร่ วมด้วย
ใบเสร็จทั้งหมดจะต้องระบุรายการให้ชดั เจน ห้ามใช้สลิปบัตรเครดิต ค่าจอดรถที่ต่ากว่า $10 ไม่ตอ้ งใช้ใบเสร็ จ

รหัสการเดินทาง:
รหัสการเดิ นทาง

ค่ าใช้ จ่าย
เวลาลางานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน (ชัว่ โมง x ค่าจ้าง)
ระยะทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ค่าจอดรถ
ค่าผ่านทางหรื อเรื อข้ามฟาก
การเดินทางระบบสาธารณะ
แท็กซี่
ที่พกั
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น

0411A
0412A
0402A
0403A
0405A
0414A
0406A
0407A
0408A
0409A

ลายมือชื่อ:

คุณจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อรับเงินเบิกค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง
A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

02/14/14

0412A

Olympia

Seattle; Dr. Smith

60

$

2.

02/14/14

0408A

วันที่เดินทางแต่ละรอบ รหัสการเดินทาง
จาก (เมือง)
(หนึ่งรายการต่อบรรทัด
(ดด-วว-ปปปป)
- ดูดา้ นหลังแบบฟอร์ม)

ไป (เมืองและบุคคลที่พบ)

ส่ งแบบฟอร์ มทีก่ รอกรายละเอียดแล้วไปที่:
Department of Labor and Industries
PO Box 44269
Olympia WA 98504-4269
F245-224-310 IME Travel and Wage Reimbursement Request (Thai) 02-2014

ระยะทาง
(ไปกลับ)

ค่าใช้จ่าย
(หนึ่ งรายการต่อบรรทัด)

$ 20.00

