เจ็บครรภ์ และคลอดก่ อนกําหนด Předčasný porod
เจ็บด้ านหน้ าของหัวใจ Prekordiální bolest
เจ็บหน้ าอก ไม่ ระบุรายละเอียด Bolest hrudi, nespecifikováno
เจ็บหน้ าอกเวลาหายใจ Bolest na hrudi při dýchání
เจ็บหน้ าอกแบบอืน่ Jiná bolest hrudi
เชื่ องช้ าและไม่ ตอบสนอง Zpomalenost a chabé reagování
เซฟาโลสปอรินและยาปฏิชีวนะอืน่ ในกลุ่มเบต้ า-แล็กแทม Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบ ไม่ ระบุรายละเอียด Flegmóna – cellulitis, nespecifikováno
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบและฝี ทีป่ าก Celulitis a absces úst
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบชนิดอีโอซิโนฟิ ก (เวลลส์ ) Eosinofilní
cellulitida (Wellsova)
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบทีต่ ําแหน่ งอืน่ Flegmóna – cellulitis
jiných lokalizací
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบทีน่ ิว้ มือและนิว้ เท้ า Flegmóna – cellulitis – prstů ruky a nohy
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบทีล่ าํ ตัว Flegmóna – cellulitis trupu
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบทีส่ ่ วนอื่นทีแ่ ขนขา Flegmóna – cellulitis – jiných částí končetin
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบที่หน้ า Flegmóna – cellulitis obličeje
เซลล์ เนือ้ เยือ่ อักเสบที่หูช้ ั นนอก Cellulitis zevního ucha
เด็กดักแต้ Plod harlekýn
เดอร์ มาไทดิส เฮอร์ เปดิฟอร์ มิส Dermatitis herpetiformis
เดินเปะปะ Ataktická chůze
เดินแบบอัมพาด Paralytická chůze
เดินลําบาก มิได้ จําแนกไว้ ทใี่ ด Obtížná chůze, nezařazená jinde
เตตราโลจี ออฟ ฟาลโลด์ Fallotova tetralogie
เตตร้ าไซคลิน Tetracykliny
เตตราคลอโรเอทิลนี Tetrachloretylen
เต้ านมเกิน Přídatný prs
เต้ านมโตผิดปกติ Hypertrofie prsu
เต้ านมคัดในทารกแรกเกิด Hormonální reakce prsních
žláz novorozence
เต้ านมฝ่ อ Atrofie prsu
เต้ านมมีถุงนํา้ กระจากทัว่ ไป Difúzní cystická mastopatie
เต้ านมอักเสบแบบไม่ เป็ นหนองทีเ่ กิดร่ วมกับการคลอด Nepurulentní mastitida – nehnisavý zánět prsu
spojený s porodem
เต้ านมอักเสบแบบติดเชื้อในทารกแรกเกิด Novorozenecká
infekční mastitida

2–โปรปานอล propan-2-ol
46, เอ็กซ์ วาย กะเทยแท้ Pravý hermafrodit 46, XX
เกล็ดเลือดเพิม่ จํานวน (มีเลือดออก) โดยไม่ ทราบสาเหตุ Esenciální (hemoragická) trombocytémie
เกล็ดเลือดตํ่า ไม่ ระบุรายละเอียด Trombocytopenie, nespecifikováno
เกล็ดเลือดตํ่าแบบทุติยภูมิ Sekundární trombocytopenie
เกล็ดเลือดตํ่าแบบปฐมภูมิอนื่ Jiná primární trombocytopenie
เกล็ดเลือดตํ่าชั่ วคราวในทารกแรกเกิด Přechodná trombocytopénie u novorozence
เกล็ดเลือดมากแบบเกิดขึน้ เอง Esenciální trombocytóza
เกลือ้ น Pityriasis versicolor
เกลือ้ นนํา้ นม Pityriasis alba
เกิดเดี่ยวไร้ ชีพ Jediné dítě, mrtvě narozené
เกิดเดี่ยวมีชีพ Jediné dítě, živě narozené
เกิดแฝดแบบอืน่ ไร้ ชีพทุกคน Jiný mnohočetný porod,
všechny (děti) mrtvě narozené
เกิดแฝดแบบอืน่ มีชีพทุกคน Jiný mnohočetný porod,
všechny (děti) živě narozené
เกิดแฝดแบบอืน่ มีชีพบางคน Jiný mnohočetný porod,
některé (děti) živě narozené
เกิดแฝดสอง ไร้ ชีพทั้งคู่ Dvojčata, obě mrtvě narozená
เกิดแฝดสอง มีชีพทั้งคู่ Dvojčata, obě živě narozená
เกิดแฝดสอง มีชีพหนึ่งคนไร้ ชีพหนึ่งคน Dvojčata, jedno
živě narozené a jedno mrtvě narozené
เข่ าเคลือ่ น Vymknutí kolena
เข่ าและขาท่ อนปลายถูกตัดเพราะบาดเจ็บ ไม่ ระบุระดับ Traumatická amputace bérce, úroveň NS
เข่ าคลอนเรื้อรัง Chronická nestabilita kolena
เขียว Cyanóza
เครียด มิได้ จําแนกไว้ ทใี่ ด Stres, nezařazený jinde
เครื่องหมายบนโครโมโซมมีโครมาตินไม่ เป็ นเนือ้ เดียวกัน Jedinci
se zvláštním (marker) heterochromatinem
เคอราโตซิส ฟอลลิคูลาริส ที่เกิดภายหลัง Získaná keratosis
follicularis
เงียบงัน Strnulost – stupor
เจ็บในคอ Bolest v hrdle
เจ็บครรภ์ เทียม ไม่ ระบุรายละเอียด Falešná porodní činnost, nespecifikováno
เจ็บครรภ์ เทียมเมื่อหรือหลังจากอายุครรภ์ ครบ 37 สั ปดาห์ เต็ม Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství
เจ็บครรภ์ เทียมก่ อนอายุครรภ์ ครบ 37 สั ปดาห์ เต็ม Falešná
porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
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เนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟันอักเสบเรื้อรัง Chronická apikální
periodontitis
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้าย ไม่ ระบุรายละเอียด Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของตําแหน่ งอื่น Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต้ ผวิ หนังของแขนขา
Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže
a podkožní tkáně končetin
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต้ ผวิ หนังของตําแหน่ งอื่
นและไม่ ระบุตําแหน่ ง Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže a podkožní tkáně jiných
a neurčených lokalizací
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต้ ผวิ หนังของลําตัว
Nezhoubný lipomatózní novotvar kůže
a podkožní tkáně trupu
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของผิวหนังและเนือ้ เยื่อใต้ ผวิ หนังของศีรษะ
หน้ า และคอ Nezhoubný lipomatózní novotvar
kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje
a krku
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของสายรั้งอัณฑะ Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของอวัยวะในช่ องท้ อง Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
เนือ้ งอกไขมันไม่ ร้ายของอวัยวะในช่ องอก Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrohrudních orgánů
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเต้ านม Nezhoubné novotvary prsu
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ไม่ ระบุรายละเ
อียด Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná
měkká tkáň NS
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ของเชิ งกราน
Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná
měkká tkáň pánve
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ของแขน
รวมไหล่ Jiný nezhoubný nádor- pojivová
a jiná měkká tkáň horní končetiny včetně
ramene
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ของขา
รวมสะโพก Jiný nezhoubný nádor- pojivová
a jiná měkká tkáň dolní končetiny včetně
kyčle
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ของทรวงอก
Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná
měkká tkáň hrudníku
เนือ้ งอกไม่ ร้ายของเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพันและเนือ้ เยือ่ อ่ อนอืน่ ของท้ อง Jiný nezhoubný nádor- pojivová a jiná měkká tkáň břicha

เทนทอเรียมฉีกขาดจากการคลอด Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu
เท้ าแบบ (ฝ่ าเท้ าแบบ) (เกิดภายหลัง) Plochá noha [pes
planus] (získaná)
เท้ าแยก Rozštěpená noha
เท้ าถูกตัดทีร่ ะดับข้ อเท้ าเพราะบาดเจ็บ Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku
เท้ าทั้งสองข้ างถูกตัดเพราะบาดเจ็บ Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem
เท้ าทั้งสองข้ างถูกตัดเพราะบาดเจ็บ (ไม่ ว่าระดับใด) Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv
úroveň)
เท้ าปุกเขย่ งบิดเข้ า Pes equinovarus
เท้ าปุกลงสั นบิดเข้ า Pes calcaneovarus
เท้ าปุกลงสั นบิดออก Pes calcaneovalgus
เท้ าหนึ่งข้ างและขาอีกข้ าง (ไม่ ว่าระดับใดยกเว้ นเท้ า)
ถูกตัดเพราะบาดเจ็บ Traum. amputace jedné nohy
pod kotníkem a druhé nohy (kterákoliv
úroveň, kromě nohy pod kotníkem)
เนโครไบโอซิส ไลปอยดิกา มิได้ จําแนกไว้ ทใี่ ด Necrobiosis
lipoidica nezařazená jinde
เนือ้ เยือ่ เส้ นใยสะสมเสมือนเป็ นมะเร็ง Fibromatóza pseudosarkomatóza
เนือ้ เยือ่ เส้ นใยสะสมทีพ่ งั ผืดฝ่ าเท้ า Fibromatóza plantární
fascie
เนือ้ เยือ่ เส้ นใยสะสมทีพ่ งั ผืดฝ่ ามือ (ดูพที รอง) Fibromatóza
palmární fascie (Dupuytrenova)
เนือ้ เยือ่ ในฟั นอักเสบ Pulpitis – zánět zubní dřeně
เนือ้ เยือ่ ไขมันใต้ หนังอักเสบ ไม่ ระบุรายละเอียด Paniculitis,
nespecifikováno
เนือ้ เยือ่ ไขมันใต้ หนังอักเสบกลับซํ้า (วีเบอร์ -คริสเตียน) Recidivující panikulitida [WeberovaChristianova]
เนือ้ เยือ่ ไขมันใต้ หลังอักเสบที่มีผลต่ อบริเวณคอและหลัง Panikulitis postihující krajiny krku a zad
เนือ้ เยือ่ ข้ างมดลูกและเนือ้ เยือ่ ในอุ้งเชิ งกรานอักเสบเฉียบพลัน
Akutní parametritida – zánět pánevního
vaziva
เนือ้ เยือ่ ข้ างมดลูกและเนือ้ เยือ่ ในอุ้งเชิ งกรานอักเสบเรื้อรัง Chronická parametritida – zánět pánevního vaziva
เนือ้ เยือ่ ข้ างมดลูกและเนือ้ เยือ่ ในอุ้งเชิ งกรานอักเสบทีไ่ ม่ ระบุรายละเอีย
ด Neurčená parametritida – zánět pánevního vaziva
เนือ้ เยือ่ ชนิดอืน่ อยู่ผดิ ทีใ่ นปอด Ektopická tkáň v plicích
เนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟันอักเสบเฉียบพลันทีม่ ีสาเหตุจากเนือ้ เยือ่ ในฟั
น Akutní apikální periodontitis dřeňového
původu
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