


34,202 cases417,622 cases
54,067 visits705,606 visits

No codeTOTAL

รหัสรหัส  ICDICD--10 10 ของศูนยบริการสาธารณสุขของศูนยบริการสาธารณสุข
((1 1 ตคตค.. 2549 2549 –– 24 24 กคกค.. 2550)2550)

Total used codes = 2,500  codes
Used > 10 visits  =    600  codes
Used only 1 visit  = 1,000  codes  



3,552 4,591 Acute upper respiratory infection, unspecifiedJ069

5,115 6,096 DyspepsiaK30

4,508 6,304 Caries of dentineK021

3,555 6,538 Open wound of unspecified body regionT141

6,341 6,914 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious originA09

4,301 7,224 Bitten or struck by dogW54

6,710 7,760 General examination and investigation of persons without complaint or reported 
diagn

Z00

7,386 8,543 Diseases of pulp and periapical tissuesK04

3,591 8,622 Open wounds involving multiple body regionsT01

3,034 9,421 Insulin-dependent diabetes mellitusE10

5,421 9,476 Hyperlipidaemia, unspecifiedE785

3,448 10,017 Secondary hypertensionI15

9,831 10,687 Gingivitis and periodontal diseasesK05

9,570 12,357 MyalgiaM791

12,916 17,177 Acute pharyngitisJ02

23,428 32,811 Dental cariesK02

30,717 42,221 Acute upper respiratory infections of multiple or unspecified sitesJ06

38,895 53,798 Acute nasopharyngitis [common cold]J00

19,732 78,297 Non-insulin-dependent diabetes mellitusE11

36,550 120,032 Essential (primary) hypertensionI10

CASE VISIT IDC10_NAMEICD10



CASE VISIT IDC10_NAMEICD10

563 2,454 Diabetes mellitusE149

1,750 2,477 Mixed hyperlipidaemiaE782

2,221 2,483 Acute tonsillitisJ03

2,068 2,510 Other dermatitisL30

2,172 2,520 Dizziness and giddinessR42

2,300 2,564 Periapical abscess without sinusK047

1,749 2,737 Superficial injury of unspecified body regionT140

2,541 2,844 Pregnancy examination and testZ32

2,299 2,917 MyositisM60

2,563 2,927 Allergic contact dermatitisL23

2,556 2,974 Disorders of vestibular functionH81

2,780 3,353 Acute bronchitisJ20

3,220 3,451 ConjunctivitisH10

803 3,461 Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmedA15

2,767 3,594 Arthritis, unspecifiedM139

3,106 3,765 Peptic ulcer, site unspecifiedK27

3,383 4,281 Other special examinations and investigations of persons without complaint or reportZ01

1,023 4,286 DIABETES MELLITUSE1

1,359 4,291 NON_INSULIN_DEPENDENT DIABETES MELLITUS WITH UNSPECIFIED 
COMPLICATIONS

E118

2,498 4,338 AsthmaJ45



CASE VISIT IDC10_NAMEICD10

1,279 1,434 Gastritis and duodenitisK29

1,234 1,447 Chronic periodontitisK053

1,370 1,463 Laboratory examinationZ017

1,383 1,497 Chronic gingivitisK051

763 1,508 Insulin-dependent diabetes mellitusE109

502 1,535 Attention to surgical dressings and suturesZ480

528 1,583 SchizophreniaF20

1,173 1,662 Nonorganic sleep disordersF51

1,454 1,728 DorsalgiaM54

1,558 1,732 Bronchitis, not specified as acute or chronicJ40

1,555 1,899 Vasomotor and allergic rhinitisJ30

1,766 1,900 Hordeolum and chalazionH00

1,033 2,033 GoutM10

1,451 2,235 Other anxiety disordersF41

1,555 2,264 Pure hypercholesterolaemiaE780

2,108 2,317 Other headache syndromesG44

2,008 2,354 Acute pharyngitis, unspecifiedJ029

2,050 2,392 Unspecified contact dermatitisL25

2,031 2,399 PruritusL29

761 2,411 Pure hyperglyceridaemiaE781

@



ผูปวยหญิงอายุผูปวยหญิงอายุ  1818  ปป  ถูกสงมาโดยตํารวจถูกสงมาโดยตํารวจ
เพื่อหารองรอยการถูกขมขืนเพื่อหารองรอยการถูกขมขืน  ใหประวัติวาใหประวัติวา
ถูกพอเลี้ยงขมขืนขณะกําลังนอนอยูที่บานถูกพอเลี้ยงขมขืนขณะกําลังนอนอยูที่บาน

PDx Z04.4   Examination and observation following 
rape and seduction

PDx Z04.4   Examination and observation following 
rape and seduction

• ถาตรวจไมพบความผิดปกติ



• ถาตรวจพบวามีรอยช้ําที่หนาขาทั้งสองขาง มี
รอยฉีกขาดของชองคลอด

SDx S70.1   Contusion of thigh
Z04.4    Examination and observation following 

rape and seduction

SDx S70.1   Contusion of thigh
Z04.4    Examination and observation following 

rape and seduction

Ext.   Y05.04   Sexual assault by bodily force, at home, 
during sleeping

Ext.   Y05.04   Sexual assault by bodily force, at home, 
during sleeping

PDx S31.4   Open wound of vagina and vulvaPDx S31.4   Open wound of vagina and vulva

ผูปวยหญิงอายุผูปวยหญิงอายุ  1818  ปป  ถูกสงมาโดยตํารวจถูกสงมาโดยตํารวจ
เพื่อหารองรอยการถูกขมขืนเพื่อหารองรอยการถูกขมขืน  ใหประวัติวาใหประวัติวา
ถูกพอเลี้ยงขมขืนขณะกําลังนอนอยูที่บานถูกพอเลี้ยงขมขืนขณะกําลังนอนอยูที่บาน



ผูปวยชายอายุผูปวยชายอายุ  5050  ปป  มีประวัติมีประวัติทัองทัองผูกผูก
สลับกับทองเสียมาสลับกับทองเสียมา  33  เดือนเดือน  กลัวจะเปนมะเร็งกลัวจะเปนมะเร็ง
ลําไสลําไส  จึงมาปรึกษาแพทยจึงมาปรึกษาแพทย  ไดรับการตรวจไดรับการตรวจ
อุจจาระอุจจาระ  และสองกลองตรวจลําไสใหญและสองกลองตรวจลําไสใหญ  

PDx Z03.1   Observation for suspected   
malignant neoplasm

Proc   45.23   Colonoscopy

PDx Z03.1   Observation for suspected   
malignant neoplasm

Proc   45.23   Colonoscopy

• ถาตรวจไมพบความผิดปกติ



• ถาตรวจพบมีติ่งเนื้อในลําไสใหญ จึงไดตัด
ออก (ผลชิ้นเนื้อเปน Adenomayous polyp)

PDx D12.6   Polyposis of colon
SDx Z03.1   Observation for suspected malignant 

neoplasm
M8210/0   Adenomayous polyp NOS

Proc    45.42       Endoscopic polypectomy of large 
intestine         

PDx D12.6   Polyposis of colon
SDx Z03.1   Observation for suspected malignant 

neoplasm
M8210/0   Adenomayous polyp NOS

Proc    45.42       Endoscopic polypectomy of large 
intestine         

ผูปวยชายอายุผูปวยชายอายุ  5050  ปป  มีประวัติมีประวัติทัองทัองผูกผูก
สลับกับทองเสียมาสลับกับทองเสียมา  33  เดือนเดือน  กลัวจะเปนมะเร็งกลัวจะเปนมะเร็ง
ลําไสลําไส  จึงมาปรึกษาแพทยจึงมาปรึกษาแพทย  ไดรับการตรวจไดรับการตรวจ
อุจจาระอุจจาระ  และสองกลองตรวจลําไสใหญและสองกลองตรวจลําไสใหญ  



ผูปวยชาย อายุ 30 ป มาดวยอาการตาขวาแดง มี
ขี้ตามาก ตามัว ตรวจพบมีจุดหนองสีขาวที่กระจกตา
ดํา ขนาด 2 มม. ไมมีประวัติอุบัติเหตุหรือสิ่ง
แปลกปลอมเขาตา

PDx H16.0   Corneal ulcer
Proc    11.21    Scraping of corneal for smear or culture
PDx H16.0   Corneal ulcer
Proc    11.21    Scraping of corneal for smear or culture

ไดใหยาหยอดตาและนัดตรวจซ้ําอีก 2 วันตอมา 
พบวามีขี้ตานอยลง ขนาดแผลบนกระจกตาดีขึ้น
เล็กนอย

PDx H16.0   Corneal ulcer
SDx Z09.8   F/U examination after other treatment 
PDx H16.0   Corneal ulcer
SDx Z09.8   F/U examination after other treatment 



นัดตรวจ FU อีก 7 วัน พบวา ตาไมแดง ตรวจ
พบมีรอยแผลเปนบนกระจกตา

PDx H17.1   Other central corneal opacity
SDx B94.8   Sequelae of other specified infectious 

and parasitic diseases 

PDx H17.1   Other central corneal opacity
SDx B94.8   Sequelae of other specified infectious 

and parasitic diseases 

ผูปวยชาย อายุ 30 ป มาดวยอาการตาขวาแดง มี
ขี้ตามาก ตามัว ตรวจพบมีจุดหนองสีขาวที่กระจกตา
ดํา ขนาด 2 มม. ไมมีประวัติอุบัติเหตุหรือสิ่ง
แปลกปลอมเขาตา



ผูปวยชาย อาย ุ20 ป มาดวยอาการปวดทองขางขวามา 1 
วัน ไดรับการวนิิจฉัยเปน Acute appendicitis ไดรับการ
ผาตัด Appendectomy แลวนัดตรวจ F/U ปกติดี

(Dx Appendicitis S/P Appendectomy) 

PDx Z09.0   F/U examination after surgery
SDx Z87.1   Personal history of diseases of digestive system 

(K00-K93)

PDx Z09.0   F/U examination after surgery
SDx Z87.1   Personal history of diseases of digestive system 

(K00-K93)

ถามีการตัดไหมที่แผลผาตัด

PDx Z48.0   Attention to surgical dressings and sutures
SDx Z87.1   Personal history of diseases of digestive system 

(K00-K93)

PDx Z48.0   Attention to surgical dressings and sutures
SDx Z87.1   Personal history of diseases of digestive system 

(K00-K93)



PDx

SDx

ผูปวยชาย อาย ุ20 ป มาดวยอาการปวดทองขางขวามา 1 
วัน ไดรับการวนิิจฉัยเปน Acute appendicitis ไดรับการ
ผาตัด Appendectomy แลวนัดตรวจ F/U ปกติดี

(Dx Appendicitis S/P Appendectomy) 

ถามีการติดเชื้อที่แผลผาตัด



ผูปวยชาย อาย ุ20 ป ขณะขับขี่มอเตอรไซคสงของ เสีย
หลักชนเกาะกลางถนน ตรวจพบมกีระดกูตนัแขนขวาหักและ
มีแผลฉีกขาดที่จมูก ไดรับการผาตัด Internal fixation และ
เย็บแผลที่จมูก อยูร.พ.รวม 7 วันจึง discharge

Dx # shaft Rt humerus with laceration of nose
MCA (Motocycle accident, working for income)

PDx S42.30 Close fracture of shaft of humerus
SDx S01.2    Open wound of nose
Ext.    V27.42 Motorcycle driver injured in collision with 

fixed object, on road, while working for income
Proc   79.31 Open reduction and internal fixation of 
humerus

21.81     Suture of laceration of nose 

PDx S42.30 Close fracture of shaft of humerus
SDx S01.2    Open wound of nose
Ext.    V27.42 Motorcycle driver injured in collision with 

fixed object, on road, while working for income
Proc   79.31 Open reduction and internal fixation of 
humerus

21.81     Suture of laceration of nose 



Summary 5Summary 5

RWRW

DRGDRG

SDx3 SDx3 

SDx2 SDx2 

SDx1SDx1

Principal Principal 
diagnosisdiagnosis

Summary 1Summary 1 SummarySummary 22 Summary 3Summary 3

ProcProc

Personal Hx of 
S00-T98 (Z878)

FU care 
involving 

removal of 
plate(Z470)

Personal Hx of 
S00-T98 (Z878)

FU care
Attention to 

suture
(Z480)

Open wound 
of nose(S012)

Personal Hx of 
S00-T98 (Z878)

Close fracture  
shaft of 

humerus
(S4230)

FU 
examination 
after Rx of # 

(Z094)

--

ORIF(7931)
Suture(2181)

--

V2742

--

-- - -

- -

- -

Removal of int
fixation 

device(7862)

Removal of 
suture from 
head(9738)

1.6582

0814008140
Humerus proc 
exc repl age 
>17 no CC

0819008190
Removal of int
fixation
no CC

0.7350



เด็กชาย อายุ 7 ป ลื่นหกลมขณะอาบน้ําที่บาน 
ตรวจพบมีการโกงของแขนขวาบริเวณเหนือขอมือ 
หลัง X-ray ไดรับการใสเฝอก อยูร.พ.รวม 3 วันจึง 
discharge

Dx Colle’s fracture Rt arm
Falling, at home, during taking a bath

Fracture of lower end of radiusFracture of lower end of radius



Personal Hx of 
S00-T98 
(Z878)

Removal of 
cast

(9788)

- -

Closed 
reduction wo
int fix (7902)

RWRW

DRGDRG

SDx2 SDx2 

SDx1SDx1

Principal Principal 
diagnosisdiagnosis

0.3532

--

0864008640
Fx of arm age 
0-17 
no CC

Summary 1Summary 1

--

SummarySummary 22

Personal Hx of 
S00-T98 
(Z878)

Ortho FU 
care w remov

of cast
(Z478)

Summary 3Summary 3

1.1856

Summary 4Summary 4

Fall, 
home,taking a 
bath(W0104)

ProcProc

0813008130
Upper arm 
proc exc repl
no CC

ORIF of radius
(7932)--

Fracture of 
lower end of 

radius
(S5250)

FU 
examination 
after Rx of # 

(Z094)

- -

Personal Hx of 
S00-T98 
(Z878)

Delayed 
union # 
radius

(M8423)



ผูปวยหญิง อายุ 45 ป มาดวยมีกอนที่เตานมใกล
รักแรขางขวามา 1 ป ไมมีอาการอื่น ขนาดโตขึ้น 
ไดรับการวินิจฉัยเปน CA breast ไดรับการผาตัด 
Masectomy with excision of regional lymph 
nodes ผลชิ้นเนื้อเปน Infiltrating ductular
carcinoma ตามดวยการให Chemotherapy อยูร.พ.
รวม 20 วัน 

Dx Malignant neoplasm of breast, upper outer quadrant
(Patho: Infiltrating ductular carcinoma)

Proc   Unilateral radical masectomy
Chemotherapy

Dx Malignant neoplasm of breast, upper outer quadrant
(Patho: Infiltrating ductular carcinoma)

Proc   Unilateral radical masectomy
Chemotherapy



Personal Hx of 
C50.-
(Z853)

PT for lymph 
pump
(9366)

- -

Unilat radical 
masectomy

(8545)

RWRW

DRGDRG

SDx2 SDx2 

SDx1SDx1

Principal Principal 
diagnosisdiagnosis

1.4178

(M8521/3)

0901009010
Total masect
for malignant 
no CC

Summary 1Summary 1

- -

--

SummarySummary 22

- -

Personal Hx of 
C50.-
(Z853)

Postmasecto
my

lymphedema
(I972)

Summary 3Summary 3

1.0191

Summary 4Summary 4

Chemo-Rx
(Z511)

Proc1Proc1

0906009060
Graft exc for 
ulcer
no CC

Muscle flap 
graft to breast 

(8585)
--

CA 
breast,upper-

outer 
(C504)

FU exam 
after 

combine Rx 
of CA (Z087)

- -

Personal Hx of 
C50.-
(Z853)

Fu care of 
plastic sur of 

breast
(Z421)

- -Injection of 
chemo (9925)Proc2Proc2 - ---



ผูปวยมารอรับการตรวจที่หองผูปวยมารอรับการตรวจที่หอง
ตรวจผูปวยนอกตรวจผูปวยนอก  แตไมสามารถรอพบแตไมสามารถรอพบ
แพทยไดแพทยได  จึงกลับไปกอนจึงกลับไปกอน  หรอืขอรับหรอืขอรับ
ยาเดิมยาเดิม



• การตรวจระหวางตัง้ครรภ   

PregnancyPregnancy

• การตรวจหลังคลอด   





Specified / Unspecified diseasesSpecified / Unspecified diseases



DiarrheaDiarrhea

• Viral diarrhea

A08.4 Viral intestinal infection, unspecified

• Acute diarrhea 

A09 Diarrhea & gastroenteritis of presumed 
infectious origin

• ถา stool exam พบ WBC แตไมไดเพาะเชือ้หรือยังไม
ไดผลเพาะเชื้อ

A04.9 Bacterial intestinal, unspecified

• ถาเพาะเชื้อขึน้ ใหรหัสตามเชื้อที่พบ

A02.0 Salmonella enteritis



Food poisoningFood poisoning
• มีอาการอาเจียนหรืออาเจียนรวมกับทองเดินแตอาการ
อาเจียนเดนกวา

A05.9 Bacterial foodborne intoxication

• การรับประทานอาหารเปนพิษ เชน อาหารทะเล,พืช
บางชนิด

T61.- Toxic effect of noxious substances 
eaten as seafood

T62.- Toxic effect of other noxious 
substances eaten as food



HIV/AIDSHIV/AIDS

รหัสการติดเชื้อ HIV มี 4 ระดับ  ตามระยะของโรค 

• R75 Laboratory evidence of HIV

• B23.0 Acute HIV infection syndrome

• Z21 Asymptomatic HIV infection status

• B20-B24 HIV disease

หามใชรหัสมากกวา 1 ระดับในการวนิจิฉยั



• R75
• ไมมีอาการของโรคเอดส
• ตรวจ anti-HIV ไดผลบวก  แตยังไมไดตรวจซ้ํา  
หรือตรวจซ้ําไดผลลบ  หรือสรุปผลไมได
• ไมควรใชเปนการวินิจฉัยหลักสําหรับผูปวยใน

• B23
• เกิดอาการอยางเฉียบพลันภายในระยะเวลาสั้นๆ 
หลังจากไดรับเชื้อ (ไข  เจ็บคอ  ผื่น ตอมน้ําเหลืองโต)
• ตรวจ anti-HIV ยังไดผลลบ
• วินิจฉัยไดจากการตรวจ HIV p24 antigen

• Z21
• ตรวจ anti-HIV ไดผลบวกและตรวจซ้ําแลว
• ไมมีอาการที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV
• รับไวเพื่อรักษาภาวะอื่นที่ไมเกี่ยวกับ HIV
• ไมควรใชเปนรหัสการวินิจฉัยหลัก



HIV disease (B20-B24)HIV disease (B20-B24)

B22 
HIV disease resultingin other 

specified diseases

B22 
HIV disease resultingin other 

specified diseases

B23 
HIV disease resulting 

in other condition

B23 
HIV disease resulting 

in other condition

B24 
Unspecified HIV disease

B24 
Unspecified HIV disease

B21 
HIV disease resulting
in malignant neoplasm

B21 
HIV disease resulting
in malignant neoplasmmalignant neoplasm

B20 
HIV disease resulting in 

infectious & parasitic disease

B20 
HIV disease resulting in 

infectious & parasitic diseaseinfectious & parasitic disease

 ใชเปน PDx ในกรณทีีม่ารบัการรกัษาโรคแทรกซอนของ HIV

 ใชเปน SDx ในกรณทีีม่ารบัการรกัษาโรคอืน่ เชน ผูปวยคลอด,
trauma





Diabetic mellitusDiabetic mellitus

Complication

.0 with coma

.1 with ketoacidosis

.2† with renal comp.

.3† with ophthalmic comp.    

.4† with neurological comp.

.5 with peripheral circulatory comp.

.6 with other specified comp.

.7 with multiple comp.

.8 with unspecified comp.

.9 without complications

Type of DM

E10.- DM type 1 (IDDM)

E11.- DM type 2 (NIDDM)

E12.- Malnutrition-related DM

E13.- Other specified DM

E14.- Unspecified DM

• Hypoglycemia
• Hyperglycemia
• Hyperosmolar
• Ketoacidosis

• Hypoglycemia
• Hyperglycemia
• Hyperosmolar
• Ketoacidosis

• Without coma• Without coma



Diabetic complicationDiabetic complication

• .2 With renal complication
 วินิจฉัยไดเมื่อผูปวยตรวจปสสาวะพบ proteinuria 2+ ขึ้นไป โดย

ไมมีสิ่งที่ทําใหสงสัยวาเปนโรคไตอยางอื่น 
 หรือตรวจพบ microalbuminuria มีระดับผิดปกติ 2 ครั้งขึ้นไป โดย

ไมมีภาวะติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ
DM with renal failure ไมใช DM with renal complication

•.3 With ophthalmic complication
Diabetic cataract ตองมีบันทึกลักษณะความขุนของเลนส
Diabetic retinopathy ตองมีบันทึกการตรวจจอประสาทตา
DM with cataract ไมใช DM with ophthalmic complication



Diabetic complicationDiabetic complication

• .4 With neurological complication
 ตองมีบันทึกการตรวจทางระบบประสาท เชน ตรวจ pain 

sensation ลดลง มี reflex ลดลง เพื่อวินิจฉัยวามีภาวะ 
polyneuropathy รวมดวย

•.5 With peripheral circulatory complication
  ตองมีการตรวจวามี peripheral vascular disease รวมดวย 

ไดแก การคลํา dorsalis pedis/posterior tibial artery วาเบาลง
หรือคลําไมได รวมกับมีลักษณะของ vascular insufficiency เชน 
การมี discoloration บริเวณนิ้วเทาจนถึง gangrene



PDxPDx: Diabetic gangrene/ulcer: Diabetic gangrene/ulcer
• หมายถึงภาวะแผลเรื้อรังในผูปวยเบาหวานที่มี neurological and/or 

peripheral circularory complication

• ตองมีบันทึกการตรวจทาง neurological and vascular system 

PDx : E10-14 (.4†) With neurological complication

or  E10-14 (.5†) With peripheral circularory complication

or  E10-14 (.7†) With multiple complications

SDx : G63.2* Diabetic polyneuropathy

or   I79.2* Peripheral angiopathy

• ถาใชคํา Diabetic foot และไมมีบันทึกการตรวจ ใหรหัส

PDx : L03.1 Cellulitis of foot

SDx : E11.9 DM without complication



Hyperglycemia ที่ไมไดเปน 
hyperosmolar coma  ถือวาเปนเพียงอาการ
แสดง  ไมใชภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน

Hyperglycemia in DMHyperglycemia in DM



• DM?
• Coma?
• Cause of hypoglycemia





• DM type 2 with hypoglycemia without coma
PDx : E16.0 Drug induced hypoglycemia without coma
SDx : E11.9 Non-insulin dependent Diabetes Mellitus

Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs 
causing adverse effects in therapeutic use

• DM type 2 with hypoglycemia with coma
PDx : E11.0 DM type 2 with coma
SDx : Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs 

causing adverse effects in therapeutic use

หมายถึงการเปลี่ยนแปลง mental status ตั้งแตสับสน,ซึมจนถึงหมดสติ

Hypoglycemia in DMHypoglycemia in DM



• ถาผูปวยไมเปนเบาหวาน รับประทานยารักษาเบาหวานโดย
อุบัติเหตุ มาดวย hypoglycemia ผูปวยรูสึกตัวดี พูดจาโตตอบได
ดี มีอาการเหงื่อออก ใจสั่น
PDx : T38.3 Poisoning by insulin and oral 

hypoglycemic drugs
SDx : X44.- Accidental poisoning by other drug

• ถาผูปวยตั้งใจกินเพื่อฆาตัวตาย มาดวยอาการ coma
PDx : T38.3 Poisoning by insulin and oral 

hypoglycemic drugs
SDx : E15    Nondiabetic hypoglycemic coma

X64.- Intentional self-poisoning by other drug

Hypoglycemia in nonHypoglycemia in non--DMDM







• DM type 2 with hypoglycemia without coma
PDx : E16.0 Drug induced hypoglycemia without coma
SDx : E11.9 Non-insulin dependent Diabetes Mellitus

Y42.3 Insulin and oral hypoglycemic drugs 
causing adverse effects in therapeutic use











• ตองการขอมูลเรื่องตําแหนงและสาเหตุของ
แผลติดเชื้อ

Diabetic Ulcer

L03.- Cellulitis

T79.3 Post-traumatic wound infection

T81.4 Infection following a procedure

Wound infection and ulcerWound infection and ulcer










