Cholera (A00) อหิวาตกโรค
Břišní tyfus a paratyfus (A01)
ไขรากสาดนอยและไขรากสาดเทียม
Břišní tyfus (A010) ไขรากสาดนอ ย
Paratyfus A (A011) ไขรากสาดเที ยม เอ
Paratyfus B (A012) ไขรากสาดเทียม บี
Paratyfus C (A013) ไขรากสาดเที ยม ซี
Jiné infekce způsobené salmonelami (A02)
การติ ดเชื้อซัลโมเนลลาอื่น
Shigellosis (A03) โรคบิ ดจากเชื้ อชิเกลลา
Shigellosis, původce: Shigella dysenteriae
(A030) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา ดิสเซ็นเทอรี
Shigellosis, původce: Shigella flexneri
(A031) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา เฟล็ กซเนอรี
Shigellosis, původce: Shigella boydii
(A032) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา บอยดี ไอ
Shigellosis, původce: Shigella sonnei
(A033) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา ซอนนีไอ
Shigellosis jiná (A038) โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลาอื่ น
Shigellosis (A039) โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลา
ไมระบุรายละเอียด
Jiné bakteriální střevní infekce (A04)
โรคติ ดเชื้อแบคทีเรียอื่ นที่ลําไส
Enteropatogenní infekce, původce:
Escherichia coli (A040) การติ ดเชื้อเอสเชอริเชีย
โคไลชนิดทํ าใหเกิดพยาธิสภาพที่ลําไส
Enterotoxikogenní infekce, původce:
Escherichia coli (A041) การติ ดเชื้อเอสเชอริเชีย
โคไลชนิดเปนสารพิษต อลําไส
Enteroinvazivní infekce, původce:
Escherichia coli (A042) การติ ดเชื้อเอสเชอริเชีย
โคไลชนิดแทรกผานลําไสได
Enterohemoragické infekce, původce:
Escherichia coli (A043) การติ ดเชื้อเอสเชอริเชีย
โคไลชนิดทํ าใหเลือดออกในลํ าไส
Jiné střevní infekce, původce: Escherchia
coli (A044) การติ ดเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลชนิดอื่ นที่ลําไส
Enteritida, původce: Campylobacter
(A045) ลําไสเล็กอักเสบจากเชื้อแคมไพโลแบกเคอร
Enteritida, původce: Yersinia
enterocolitica (A046)
ลําไสเล็กอักเสบจากเชื้อเยอรซิเนีย เอ็นเทอโรโคไลติกา
Enterokolitida, původce: Clostridium
difficile (A047) ลําไสเล็กอักเสบจากเชื้อ คลอสตริเดี ยม
ดิฟฟ ไซล
Jiná určená bakteriální střevní infekce
(A048) โรคติดเชื้ อแบคทีเรี ยอื่นที่ ระบุรายละเอียดที่ลําไส
Bakteriální střevní infekce (A049)
โรคติ ดเชือ้ แบคทีเรียที่ลําไส ไมระบุ รายละเอียด

Jiné bakteriální intoxikace - otravy,
přenesené potravou (A05)
อาหารเปนพิษจากเชื้อแบคทีเรียอื่ น มิไดจําแนกไวที่ใด
Stafylokoková intoxikace přenesená
potravou (A050) อาหารเปนพิษจากเชื้อสแตฟโลค็อ กคัส
Botulismus (A051) โบทูลิซึม
Intoxikace původce Clostridium
perfringens (A052)
อาหารเปนพิษจากเชื้อคลอสตริเดียม เพอร ฟริ งเจนส คลอสตริเดี ยม
เวสชิไอ
Amébóza (A06) โรคติดเชื้ ออะมีบา
Akutní amébová dysenterie (A060)
โรคบิดมี ตัวเฉียบพลั น
Chronická střevní amébóza (A061)
โรคบิดมี ตัวเรื้อรั ง
Amébová nedysenterická kolitida (A062)
ลําไสใหญอักเสบจากอะมีบ าโดยไมเปนบิด
Střevní amébóm (A063) อะมีโบมาที่ลําไส
Amébový jaterní absces (A064)
ฝในตับจากอะมีบา
Amébový plicní absces (A065)
ฝในปอดจากอะมีบา
Amébový mozkový absces (A066)
ฝในสมองจากอะมีบา
Kožní amébóza (A067) โรคติดเชื้ออะมีบ าที่ผิวหนัง
Amébová infekce jiných lokalizací (A068)
โรคติ ดเชื้ออะมีบ าที่ตําแหนงอื่ น
Amébóza (A069) โรคติดเชื้ออะมีบ า ไมระบุรายละเอียด
Jiné protozoární střevní nemoci (A07)
โรคติ ดเชื้อทีล่ ํ าไสจากโปรโตซัวอื่น
Balantidióza (A070) โรคติดเชื้ อบาแลนติเดี ยม
Giardiósa (lamblióza) (A071) โรคติดเชื้อไกอารเดีย
แลมเบรีย
Kryptosporidióza (A072)
โรคติ ดเชื้อคริปโตสปอริเดียม
Izosporóza (A073) โรคติดเชื้อ ไอโซสปอรา
Jiné určené protozoární střevní nemoci
(A078) โรคติดเชื้ อทีล่ ําไสจากโปรโตซัวที่ระบุเฉพาะ
Střevní nemoci způsobené prvoky (A079)
โรคติ ดเชื้อทีล่ ํ าไสจากโปรโตซัว ไมระบุ รายละเอียด
Střevní infekce viry a jinými určenými
mikroorganismy (A08)
การติ ดเชื้อที่ลําไสจากไวรัสและการติดเชื้อที่ลําไสซึ่งระบุชนิ ดของเ
ชื้อเปนอย างอื่ น
Rotavirová enteritida (A080)
ลําไสเล็กอักเสบจากเชื้อโรตาไวรัส
Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního
a původu (A09)
กระเพาะอาหารกับลํ าไสอักเสบและลํ าไสใหญอั กเสบจากการติดเชื้
อและจากสาเหตุที่ไม ระบุรายละเอียด
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Brucelóza - vlnitá horečka (A23)
โรคติ ดเชื้อบรูเซลลา
Vozhřivka - malleus a melioidóza pseudomalleus (A24)
โรคแกลนเดอรสและเมลิออยโดซิส
Vozhřivka (A240) โรคแกลนเดอรส
Akutní a prudká melioidóza (A241)
โรคเมลิออยโดซิสเฉียบพลั นและรายแรง
Subakutní nebo chronická melioidóza
(A242) โรคเมลิออยโดซิสแบบกึ่งเฉี ยบพลั นและเรื้อ รัง
Jiná melioidóza (A243) โรคเมลิออยโดซิสแบบอื่ น
Melioidóza (A244) โรคเมลิออยโดซิส ไมระบุรายละเอี ยด
Horečka z krysího kousnuti (A25)
ไขที่เกิดจากหนูกัด
Spirillosis (A250) การติดเชื้อสไปริลลา
Streptobacillosis (A251) การติดเชื้อสเตร็ป โตบาซิลลัส
Horečka z krysího kousnutí (A259)
ไขที่เกิดจากหนูกัด ไมระบุรายละเอียด
Červenka - erysipeloid (A26) โรคอีริซิเพลอยด
Leptospiróza (A27) โรคฉี่หนู
Další, jinde nezařazené bakteriální
zoonózy (A28) โรคติ ดเชื้อ แบคทีเรียจากสัตวแบบอื่ น
มิไดจําแนกไวที่ใด
Pasteurelóza, původce: Pasteurella
multocida (A280) โรคติดเชื้อปาสทูเรลลา
Nemoc kočičího škrábnutí (A281) โรคแมวขวน
Lepra - malomocenství [Hansenova
nemoc] (A30) โรคเรื้อน [โรคแฮนเซน]
Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi
(A31) โรคติ ดเชื้อไมโคแบคทีเรียอื่ น
Plicní mykobakteriální infekce (A310)
โรคติ ดเชื้อไมโคแบคทีเรียที่ปอด
Kožní mykobakteriální infekce (A311)
โรคติ ดเชื้อไมโคแบคทีเรียที่ผิว หนั ง
Jiné mykobakteriální infekce (A318)
โรคติ ดเชื้อไมโคแบคทีเรียอื่ น
Mykobakteriální infekce (A319)
โรคติ ดเชื้อไมโคแบคทีเรีย ไม ระบุรายละเอียด
Listerióza - listeriosis (A32) โรคติ ดเชื้อลิสเทอเรีย
Tetanus novorozenců (A33)
บาดทะยักในทารกแรกเกิด
Tetanus porodnický (A34) บาดทะยักจากการคลอด
Tetanus jiný (A35) บาดทะยักแบบอื่น
Záškrt - diphtheria (A36) โรคคอตีบ
Dávivý kašel - pertussis (A37) โรคไอกรน
Spála - scarlatina (A38) ไขดําแดง
Meningokokové infekce (A39)
การติ ดเชื้อเมนิงโกค็อ กคัส
Meningokoková meningitida (A390)
เยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อเมนิ งโกค็อกคัส

TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky
a histologicky ověřená (A15)
วัณโรคระบบหายใจยืนยันดว ยผลการตรวจหาเชื้ อและการตรวจชิ้ น
เนื้อ
TBC dýchacího ústrojí, bakteriologicky
a histologicky neověřená (A16)
วัณโรคระบบหายใจ
ไมยืนยันดว ยผลการตรวจหาเชื้ อหรื อการตรวจชิ้นเนื้อ
TBC nervové soustavy (A17)
วัณโรคระบบประสาท
Tuberkulózní meningitida - meningitis
tuberculosa (A170) เยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค
Meningeální tuberkulom (A171)
ฝวัณโรคเยื่อหุมสมอง
Jiná TBC nervové soustavy (A178)
วัณโรคที่สวนอื่นของระบบประสาท
TBC nervové soustavy (A179)
วัณโรคระบบประสาท ไม ระบุรายละเอียด
TBC jiných orgánů (A18) วัณโรคอวัยวะอื่น
TBC kostí a kloubů (A180) วัณโรคกระดูกและขอ
TBC močové a pohlavní soustavy (A181)
วัณโรคระบบสืบพันธุ และระบบปสสาวะ
TBC periferních lymfatických uzlin
(A182) วัณโรคตอมน้ํ าเหลือ งรอบนอก
TBC střev, pobřišnice a mezenterických
uzlin (A183) วัณโรคลํ าไส เยื่อบุชองทอ ง
และตอมน้ํ าเหลือ งของเยื่อ แขวนลํ าไส
TBC kůže a podkožního vaziva (A184)
วัณโรคผิวหนั งและเนื้อเยื่อใตผิว หนั ง
TBC oka (A185) วัณโรคตา
TBC ucha (A186) วัณโรคหู
TBC nadledvin (A187) วัณโรคตอมหมวกไต
TBC jiných určených orgánů (A188)
วัณโรคอวัยวะอื่นที่ ระบุเฉพาะ
Miliární TBC (A19)
วัณโรคชนิ ดแพรกระจายเปนจุดเล็กๆ
Mor - pestis (A20) กาฬโรค
Bubonický - dýmějový mor (A200)
กาฬโรคตอมน้ําเหลือง
Celulokutanní mor (A201) กาฬโรคผิว หนัง
Plicní forma moru (A202) กาฬโรคปอดอักเสบ
Morová meningitida (A203)
เยื่อหุมสมองอักเสบจากกาฬโรค
Septikemická forma moru (A207)
การติ ดเชื้อกาฬโรคในกระแสเลือด
Jiné formy moru (A208) กาฬโรคแบบอื่ น
Mor (A209) กาฬโรค ไมระบุรายละเอียด
Tularémie (A21) โรคทู ลารีเมีย
Sněť slezinná - antrax (A22) โรคแอนแทร็กซ
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Waterhauseův-Friderichsenův syndrom
(A391) กลุมอาการวอเตอรเฮาส-ฟริเดอริกเซน
Akutní meningokoková septikémie (A392)
การติ ดเชื้อเมนิงโกค็อ กคัสในกระแสเลือดแบบเฉียบพลัน
Chronická meningokoková septikémie
(A393) การติดเชื้ อเมนิงโกค็อกคัสในกระแสเลือดแบบเรื้อ รัง
Meningokoková septikémie (A394)
การติ ดเชื้อเมนิงโกค็อ กคัสในกระแสเลือดแบบไมระบุ รายละเอียด
Meningokoková onemocnění srdce (A395)
โรคหัวใจจากเชื้อเมนิ งโกค็ อกคัส
Streptokoková septikémie (A40)
การติ ดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสในกระแสเลือด
Jiná septikémie (A41) การติดเชื้ ออื่นในกระแสเลือด
Septikémie, původce: Staphylococcus
aureus (A410) การติดเชื้อสแตฟ โลค็อกคัส
ออเรียสในกระแสเลือด
Septikémie, způsobená jinými určenými
stafylokoky (A411)
การติ ดเชื้อสแตฟโลค็อกคัส ชนิดอื่ นในกระแสเลือด
Septikémie, způsobená neurčeným
stafylokokem (A412)
การติ ดเชื้อสแตฟโลค็อกคัสที่ ไมระบุชนิดในกระแสเลือด
Septikémie, původce: Haemophilus
influenzae (A413) การติดเชื้อ ฮีโมฟ ลัส
อินฟลูเอ็นเซในกระแสเลือด
Septikémie, způsobená anaeroby (A414)
การติ ดเชื้อแบคทีเรียที่ ไมใช ออกซิเจนในกระแสเลือด
Septikémie, způsobená jinými
gramnegativními organismy (A415)
การติ ดเชื้อกรัมลบในกระแสเลือด
Jiné určené septikémie (A418)
การติ ดเชื้ออื่นที่ ระบุชนิดในกระแสเลือด
Septikémie (A419) การติดเชื้อในกระแสเลือด
ไมระบุรายละเอียด
Aktinomykóza - actinomycosis (A42)
การติ ดเชื้อ แอ็กติ โนไมซิส
Nocardiosis (A43) การติ ดเชื้อโนคารเดีย
Bartonellosis (A44) การติดเชื้อบาร โทเนลลา
Bartonelóza systémová (A440)
การติ ดเชื้อบารโทเนลลาทั่วร างกาย
Bartonelóza kožní a mukokutánní (A441)
การติ ดเชื้อบารโทเนลลาที่ผิวหนังและเยื่อเมือกกับผิว หนัง
Jiné formy bartonelózy (A448)
การติ ดเชื้อบารโทเนลลาแบบอื่น
Bartonelóza (A449) การติดเชื้อบารโทเนลลา
ไมระบุรายละเอียด
Růže - erysipelas (A46) โรคไฟลามทุง
Jiné bakteriální nemoci jinde nezařazené
(A48) โรคติ ดเชือ้ แบคทีเรียอื่ น มิไดจําแนกไวที่ใด
Plynatá sněť (A480) เนื้อตายเนามีแกส

Legionářská nemoc bez pneumonie,
pontiacká horečka (A481) โรคลีเจียนแนรส
Nepneumonická legionářská nemoc (A482)
โรคลีเจียนแนรสที่ไมเกี่ยวกับปอด ไขพอนเที ยก
Syndrom toxického šoku (A483)
กลุมอาการท็อกซิก ช็อก
Brazilská purpurová horečka (A484)
ไขเลือดออกเปนจุดบราซิเลียน
Jiné určené bakteriální nemoci (A488)
โรคติ ดเชื้อแบคทีเรียอื่ นที่ระบุรายละเอียด
Bakteriální infekce neurčené lokalizace
(A49) การติ ดเชื้อแบคทีเรียที่ ไมระบุตําแหน ง
Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
(A490) การติดเชื้ อสแตฟโลค็ อกคัส ไมระบุรายละเอียด
Streptokoková infekce neurčené lokalizace
(A491) การติดเชื้ อสเตร็ปโตค็อกคัส ไมระบุรายละเอียด
Infekce původce: Haemophilus influenzae
neurčené lokalizace (A492) การติดเชื้ อฮีโมฟลัส
อินฟลูเอ็นซี ไมระบุรายละเอี ยด
Mykoplazmová infekce neurčené
lokalizace (A493) การติดเชื้ อไมโคพลาสมา
ไมระบุรายละเอียด
Jiné bakteriální infekce neurčené
lokalizace (A498)
การติ ดเชื้อ แบคทีเรียอื่ นที่ไม ระบุตําแหนง
Bakteriální infekce (A499) การติดเชื้อ แบคทีเรีย
ไมระบุรายละเอียด
Vrozená syfilis - příjice - lues (A50)
โรคซิฟลิส แตกําเนิด
Časná vrozená syfilis, symptomatická
(A500) โรคซิฟลิสแตกําเนิดระยะตน ชนิดมีอ าการ
Časná vrozená syfilis, latentní (A501)
โรคซิฟลิส แตกําเนิดระยะตน ชนิดแฝง
Časná vrozená syfilis (A502)
โรคซิฟลิส แตกําเนิดระยะตน ไมระบุ รายละเอียด
Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
(A503) โรคตาจากซิฟลิส แตกําเนิดระยะหลั ง
Pozdní vrozená neurosyfilis (juvenilní
neurosyfilis) (A504)
โรคซิฟลิสที่ระบบประสาทแตกําเนิ ดระยะหลั ง
โรคซิฟลิสที่ระบบประสาทในวั ยเด็ก
Jiná pozdní vrozená syfilis
(symptomatická) (A505)
โรคซิฟลิส แตกําเนิดระยะหลั งแบบอื่ น ชนิดมีอ าการ
Pozdní vrozená syfilis, latentní (A506)
โรคซิฟลิส แตกําเนิดระยะหลั ง ชนิดแฝง
Pozdní vrozená syfilis (A507)
โรคซิฟลิส แตกําเนิดระยะหลั ง ไมระบุรายละเอี ยด
Vrozená syfilis (A509) โรคซิฟลิส แตกําเนิด
ไมระบุรายละเอียด
Časná syfilis (A51) โรคซิฟลิสระยะตน
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Primární genitální syfilis (A510)
โรคซิฟลิส แบบปฐมภูมิที่อวัยวะสืบพันธุ
Primární anální syfilis (A511)
โรคซิฟลิส แบบปฐมภูมิที่ทวารหนัก
Primární syfilis, jiné lokalizace (A512)
โรคซิฟลิส แบบปฐมภูมิที่ตําแหน งอื่น
Sekundární syfilis kůže a sliznic (A513)
โรคซิฟลิส แบบทุติยภูมทิ ี่ผิว หนังและเยื่อเมือก
Jiná sekundární syfilis (A514)
โรคซิฟลิส แบบทุติยภูมทิ ี่อื่ น
Časná syfilis, latentní (A515) โรคซิฟลิสระยะตน
ชนิดแฝง
Časná syfilis (A519) โรคซิฟลิสระยะตน
ไมระบุรายละเอียด
Pozdní syfilis (A52) โรคซิฟลิสระยะหลัง
Kardiovaskulární syfilis (A520)
โรคซิฟลิสที่ หัวใจและหลอดเลือด
Symptomatická neurosyfilis (A521)
โรคซิฟลิสที่ระบบประสาทแบบแสดงอาการ
Asymptomatická neurosyfilis (A522)
โรคซิฟลิสที่ระบบประสาทแบบไมแสดงอาการ
Neurosyfilis (A523) โรคซิฟลิสที่ระบบประสาท
ไมระบุรายละเอียด
Jiná pozdní syptomatická syfilis (A527)
โรคซิฟลิสที่ระบบประสาทแบบแสดงอาการที่อวั ยวะอื่น
Pozdní syfilis, latentní (A528) โรคซิฟลิสระยะหลั ง
ชนิดแฝง
Pozdní syfilis (A529) โรคซิฟลิสระยะหลั ง
ไมระบุรายละเอียด
Jiná a nespecifikovaná syfilis (A53)
โรคซิฟลิส แบบอื่นที่ไม ระบุรายละเอียด
Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná
nebo pozdní (A530) โรคซิฟลิส ชนิดแฝง
ไมระบุวาเปนระยะตนหรือ ระยะหลัง
Syfilis (A539) ซิฟลิส ไมระบุรายละเอียด
Gonokoková infekce (A54) การติ ดเชื้อหนองใน
Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. bez
abscesu periuret. a přídat. žláz (A540)
การติ ดเชื้อหนองในของอวัยวะสืบพันธุ และทางเดินปสสาวะตอนล
าง โดยไมมีฝรอบทอปสสาวะหรือที่ ตอมแอ็ กเซสซอรี
Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr.
s abscesem periuret. a přídat. žláz
(A541)
การติ ดเชื้อหนองในของอวัยวะสืบพันธุ และทางเดินปสสาวะตอนล
าง ที่มีฝ รอบทอปสสาวะหรือที่ตอมแอ็กเซสซอรี
Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf.
ústr. pohl. a močového (A542)
เยื่อบุชองทอ งในอุงเชิ งกรานอักเสบจากเชื้อ หนองในและการติดเชื้
อหนองในแบบอื่นที่อวั ยวะสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ

Gonokoková infekce oka (A543)
การติ ดเชื้อหนองในที่ตา
Gonokoková infekce svalové a kosterní
soustavy (A544)
การติ ดเชื้อหนองในที่ระบบกลามเนื้อ และโครงราง
Gonokoková faryngitida (A545)
การติ ดเชื้อหนองในที่คอหอย
Gonokoková infekce anu a rekta (A546)
การติ ดเชื้อหนองในที่ทวารหนักและลําไสตรง
Jiné gonokokové infekce (A548)
การติ ดเชื้อหนองในแบบอื่น
Gonokoková infekce (A549) การติดเชื้ อหนองใน
ไมระบุรายละเอียด
Lymphogranuloma venereum
(chlamydiový) (A55) ฝมะมวง
Jiná chlamydiová onemocnění přenášená
pohlavním stykem (A56)
โรคติ ดตอทางเพศสัมพั นธชนิ ดอื่นจากเชื้อคลาไมเดี ย
Chlamydiová infekce dolního pohlavního
a močového ústrojí (A560)
การติ ดเชื้อคลาไมเดี ยที่อวัยวะสืบพันธุกับทางเดินปสสาวะตอนลาง
Chlamydiová infekce pelviperitonea
a jiných pohl. a moč. orgánů (A561)
การติ ดเชื้อคลาไมเดี ยที่เยื่อบุชองทอ งในอุ งเชิงกรานและอวัยวะอื่นใ
นระบบสืบพันธุและทางเดิ นปสสาวะ
Chlamydiová infekce pohlavního
a močového ústrojí (A562)
การติ ดเชื้อคลาไมเดี ยที่อวัยวะสืบพันธุกับทางเดินปสสาวะ
ไมระบุรายละเอียด
Chlamydiová infekce řiti a konečníku
(A563) การติดเชื้ อคลาไมเดียที่ทวารหนักและลําไสตรง
Chlamydiová infekce hltanu (A564)
การติ ดเชื้อคลาไมเดี ยที่คอหอย
Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl.
stykem v jiných lokalizacích (A568)
โรคติ ดตอทางเพศสัมพั นธจากเชื้อคลาไมเดียที่อวัยวะอื่น
Měkký vřed - chancroid (A57) แผลริมออน
Granuloma inguinale (A58) แกรนู โลมา
อินไควนาเล
Trichomoniáza (A59) การติ ดเชื้อทริ โคโมแนส
Trichomoniáza urogenitální (A590)
การติ ดเชื้อทริ โคโมแนสที่ระบบสืบพั นธุและทางเดินปสสาวะ
Trichomoniáza jiných lokalizací (A598)
การติ ดเชื้อทริ โคโมแนสที่ตําแหน งอื่น
Trichomoniáza (A599) การติดเชื้ อทริโคโมแนส
ไมระบุรายละเอียด
Anogenitální herpetické infekce (A60)
การติ ดเชื้อเริม เฮอรปส ซิมเพล็กซ)
ที่อวัยวะสืบพันธุและทวารหนั ก

4

