Dept of Labor & Industries
State Fund
PO Box 44291
Olympia WA 98504-4291
แฟกซ์: 360-902-6100

คําร้องขอให้รอ
ื้ ฟื้ นเรือ
่ งการเคล
้ ใหม่
มขึน

Dept of Labor & Industries
Self-Insurance
PO Box 44892
Olympia WA 98504-4892
แฟกซ์: 360-902-6900

เนือ
่ งจากการแย่ลงของอาการ

ข้อมูลพน ักงาน

เลขทีเ่ รือ
่ งการเคลม

กรอกข ้อมูลส่วนของท่านให ้ครบถ ้วนเพือ
่ ให ้สามารถดําเนินการได ้ในทันที
้ สุดลงเป็ นเวลาเกินกว่า 60 วันเท่านัน
ใช ้แบบฟอร์มนี้ในกรณีทอ
ี่ าการทางการแพทย์ของท่านแย่ลงและเรือ
่ งการเคลมของท่านได ้สิน
้
หากท่านมีการบาดเจ็บเพ ม
ิ่ เต มิ ในทีท
่ าํ งาน กรุณากรอกแบบฟอร์มรายงานการบาดเจ็บจากการทํางานหรือโรคทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพฉบับใหม่
หากมีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์อันเนื่องจากการสูญเสียเวลาก่อนทีจ
่ ะมีการตัดสินเกีย
่ วกับการรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งขึน
้ ใหม่และไม่มก
ี ารรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งการเคลมของท่านขึน
้ ใหม่
ท่านต ้องชําระคืนเงินสิทธิประโยขน์เหล่านัน
้ ท่านจะได ้รับข ้อมูลเกีย
่ วกับคําร ้องขอให ้รือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งการเคลมของท่านขึน
้ ใหม่ภายใน 90
วันนับจากวันทีส
่ ํานักงานได ้รับคําร ้อขอให ้รือ
้ ฟื้ นเรือ
่ ง
่ (ชือ
่ ตัว ชือ
่ กลาง นามสกุล)
ชือ

่ นับตัง้ แต่เรือ
้ สุดลงใช่หรือไม่?
ท่านได ้เปลีย
่ นชือ
่ งการเคลมของท่านได ้สิน

หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน

หมายเลขประกันสังคม (ID เท่านัน
้ )

ทีอ
่ ยูท
่ บ
ี่ ้านในปั จจุบัน

ทีอ
่ ยูไ่ ปรษณีย ์ (หากแตกต่างจากทีอ
่ ยูท
่ บ
ี่ ้าน)

เมือง

ไม่ใช่

มลรัฐ

รหัสไปรษณีย ์

ใช่

ื่ เดิม:
หากใช่ กรุณาระบุชอ

เมือง

มลรัฐ

รหัสไปรษณีย ์

ื่ และทีอ
ข ้าพเจ ้าต ้องการให ้ส่งหนังสือติดต่อถึงข ้าพเจ ้าไปทีผ
่ ู ้แทนของข ้าพเจ ้า (ระบุชอ
่ ยูไ่ ปรษณียข
์ องผู ้แทน)
วันทีไ่ ด ้รับบาดเจ็บครัง้ แรก

้ สุดลง
วันทีเ่ รือ
่ งการเคลมสิน

นายจ ้างในขณะทีม
่ ก
ี ารบาดเจ็บครัง้ แรก

่ เต็มของแพทย์ผู ้ให ้การรักษาท่านขณะทีเ่ รือ
้ สุดลง
ชือ
่ งการเคลมสิน

การบาดเจ็บ/โรคนีส
้ ง่ ผลกระทบต่อร่ายกายของท่านส่วนใดบ ้าง?

้ สุดลง
ระบุวันทีท
่ อ
ี่ าการเริม
่ แย่ลงหลังจากทีเ่ รือ
่ งการเคลมได ้สิน

ในปั จจุบัน ท่านมีความเจ็บป่ วยทางร่างกายอย่างไรบ ้าง?

้ สุดลงใช่ห
ท่านได ้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยเพิม
่ เติมนับตัง้ แต่วันทีเ่ รือ
่ งการเคลมของท่านสิน
รือไม่?

ท่านมีอาการแย่ลงเนื่องจากการบาดเจ็บ/อุบัตเิ หตุอน
ื่ ไม่วา่ ระหว่างเวลางานหรือนอ
กเวลา งานใช่หรือไม่?

้ สุดลงใช่
ท่านได ้รับการรักษาทางการแพทย์สําหรับอาการนี้นับตัง้ แต่เรือ
่ งการเคลมสิน
หรือไม่?

่ แพทย์
ชือ

่ แพทย์
ชือ

ไม่ใช่

ใช่

หากใช่ กรุณาอธิบาย

เมือง

มลรัฐ

ท่านยังคงทํางานอยูใ่ ช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

หากไม่ใช่ เพราะเหตุใด?

หมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย ์

ปลดเกษียณ

ไม่ใช่

ใช่

หากใช่ กรุณาอธิบาย

ไม่ใช่

ใช่

ื่ และทีอ
หากใช่ กรุณาระบุชอ
่ ยูข
่ องแพทย์ผู ้ให ้การรักษา
หมายเลขโทรศัพท์

เมือง

ไม่สามารถทํางานได ้

มลรัฐ

ถูกเลิกจ ้าง

ลาออก

รหัสไปรษณีย ์

วันทีส
่ ด
ุ ท ้ายทีท
่ ํางาน:

ท่านได ้ยืน
่ คําร ้องขอรับหรือกําลังได ้รับสิทธิประโยชน์ใดตามรายการด ้านล่างหรือไม่?

การว่างงาน
การลาป่ วย
การสงเคราะห์ผู ้มีรายได ้น ้อย (public assistance)
สิทธิประโยชน์หลังการปลดเกษียณ
การประกันทุพพลภาพ
เงินชดเชยอืน
่ ใดจากการประกันอุบัตเิ หตุจากการทํางาน? (กล่าวคือ
รัฐบัญญัตวิ า่ ด ้วยเงินชดเชยสําหรับแรงงานท่าเรือและรัฐบัญญัตโิ จนส์สําหรับแรงงานทางรถไฟ หรือ Longshore & Harbor Workers, Jones Acts, Railroad)

นายจ ้างหลังสุดและนายจ ้างปั จจุบัน
ทีอ
่ ยู่

หมายเลขโทรศัพท์

เมือง
ประเภทธุรกิจ

มลรัฐ

รหัสไปรษณีย ์

ท่านทํางานกับนายจ ้างรายนี้มาเป็ นเวลานานเท่าไร?

ตําแหน่งงานและหน ้าทีข
่ องท่าน
้ สุดลง?
ท่านได ้ทํางานกับนายจ ้างอืน
่ ใดและตําแหน่งงานอืน
่ ใดบ ้างนับตัง้ แต่ทเี่ รือ
่ งการเคลมของท่านได ้สิน

หมายเหตุ: บุคคลทีท
่ ําคําแถลงอันเป็ นเท็จเพือ
่ ให ้ได ้รับสิทธิประโยขชน์จากบริการด ้านวิชาชีพต ้องระวางโทษทังทางแพ่
้่
งและอาญา
่ ทีด
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าคําแถลงเหล่านี้เป็ นความจริงตามความรู ้และความเชือ
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของข ้าพเจ ้า ในการลงนามในแบบฟอร์มนี้ ข ้าพเจ ้าอนุญาตให ้แพทย์ โรงพยาบาล คลินก
ิ
หรือผู ้อืน
่ ทีม
่ ข
ี ้อมูลทางการแพทย์ สามารถเผยแพร่บันทึกเวชระเบียนของข ้าพเจ ้าต่อสํานักงานแรงงานและอุตสาหกรรม และ/หรือ นายจ ้างผู ้ประกันภัยตนเองได ้
่ ผู ้ยืน
ลายมือชือ
่ เรือ
่ งการเคลม
F242-079-310 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition (Thai) 08-2019

วันที่

Provider Information

Claim number

Please complete this form and send it to the State Fund Program or the Self Insurance Program. It will enable us to determine if the
current medical condition is due to a worsening of a previous injury. A claim can only be reopened if there has been an objective
worsening of the allowed condition since the date of closure and that worsening is not due to an unrelated or preexisting condition or a
new injury.
You will be paid for the office call and diagnostic studies necessary to complete the form, however, payment for any additional services
not authorized by the department will depend on our decision on the reopening request. You must be participating in the L&I
Medical Provider Network (MPN) to be designated as attending provider, administer treatment, or certify physical restrictions
resulting in workers’ compensation benefits (exception: out-of-state providers don’t need to be in the MPN). If the claim is
reopened, benefits cannot be paid for services provided more than 60 days prior to our receipt of the form. Answer all questions
completely to ensure timely action on this reopening application. Please mail to the appropriate address on the reverse side. Do
not attach a bill to this form.
Please describe patient’s current symptoms.

What was the FIRST date you saw the patient for these symptoms after
claim closure?

Are the symptoms the result of the covered injury?

Yes

No

List all the elements of your current medical findings including history, examination, and test results that would support a measurable (objective)
worsening of the industrial injury or occupational disease since claim closure or the last reopening denial. Attach test results and findings.

Upon what information did you rely to make comparison to substantiate worsening? Check appropriate box.

Provider at the time of claim closure

Reviewed the previous medical file

Contacted the previous provider

Other:
Does the current condition prevent the patient from working?

No

Yes If yes, estimate number of days off work:

Beginning date of current disability

Describe the physical limitations and/or restrictions preventing the patient from working. Please provide the basis for your opinion.

Could the patient return to work with modified or different duties (i.e. light, sedentary work or transitional part time work)?

List all medical factors that might impede or influence the patient’s recovery.

What is your specific curative treatment plan? Please include expected recovery time and indicate when the patient may return to some form of work.

Diagnosis of condition found by examination.
ICD Codes.
Provider name (please print)

Provider number

Provider address

Provider phone number

City

State

Zip Code

Provider’s signature and date

Benefits may be delayed if this form is not filled out completely.
Please retain a copy of this reopening application for your records.
F242-079-310 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition (Thai) 08-2019

