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Abstract

The improper insurance fund reimbursement occurring
from uncommon unappropriated aspects for person
entitled to reimbursement is a significant problem of
health system which loses a huge amount of money to
provide care for this group. At the presents, although
claim system can be verified by The Comptroller
general’s Department (CGD), patient's medical records
especially abnormal behavior reports from hospitals are
reviewed by CGD’s experts with considerably difficulties
and taking a long time to check. The objective of this
study is to develop patterns of abnormal behavior of
outpatient drug reimbursement investigations using Data
Mining. 21 million records of outpatient database under
Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS)’s Direct
Billing System in fiscal year 2013 were analyzed by
Unsupervised Learning technique. In this reimbursement
database, consisting of 4 sections such as outpatient
diagnostic (OPDATA), expenses category (OPBILL),
dispensing (OPDISP) and medical record (OPDTIEM)

which are collected and examined by 2 techniques to
compare such as RFM Segmentation Model and
Partitional Clustering with K-means, K-medians. The result
illustrated that there were 2.6 million patients attended
the service with 21 million times of services frequency,
and 32 hospitals in total with 710 times are accessed
the health services. Additionally, approximately 5.3
hundred thousand people of outpatient reimbursement
analyzed by RFM score (555555) showed that there
were 112 patients, amounting to 0.02%. As a result of
Partitional Cluster, the vast majority of reimbursement
fall into one group. To investigate uncommon behavior
of reimbursement, this study explored the unusual
patterns more efficiently.
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กระบวนการดาต้าไมนิ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมผิดปกติ การเบิกจ่ายค่ายาน�ำกลับ
ไปใช้ที่บ้านกรณีผู้ป่วยนอกสิทธิสวัสดิการข้าราชการระบบเบิกจ่ายตรง
ประไพร อุตมา, เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การเบิกเคลมเงินประภัยทีไ่ ม่เหมาะสมให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิเ์ บิกค่ารักษา
เนือ่ งจากการความผิดปกติหรือการใช้ไปในทางทีผ่ ดิ ปัญหานี้
ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทสี่ ำ� คัญของระบบสุขภาพท�ำให้สญ
ู เสียเงิน
จ�ำนวนมากในการดูแลกลุม่ คนดังกล่าว ปัจจุบนั การตรวจสอบ
การเคลมสามารถท�ำได้จากการแจ้งพฤติกรรมผิดปกติของคน
ดังกล่าวจากโรงพยาบาลแล้วทางกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบ
จากการอ่านเวชระเบียนคนไข้โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความยาก
ล�ำบาก และใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนาน งานวิจยั ชิน้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการตรวจสอบความผิดปรกติ
ของการเบิกจ่ายค่ายาผูป้ ว่ ยนอกทีเ่ บิกมาใช้ตอ่ ทีบ่ า้ น โดยการใช้
Data Mining ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค Unsupervised
Learning จากฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยนอกสิทธิขา้ ราชการระบบเบิกจ่าย
ตรงปีงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 21 ล้าน records ประกอบด้วย
1) แฟ้มข้อมูลวินจิ ฉัยโรคของผูป้ ว่ ยนอก (OPDATA) 2) แฟ้ม
ค่าใช้จ่ายรายหมวด (OPBILL) 3) แฟ้มการเบิกจ่ายค่ายา
(OPDISP) 4) แฟ้มรายการยา (OPDTIEM) รวบรวมจากการ
เบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง การทดสอบประกอบด้วยเทคนิค 2 เทคนิค

เพือ่ ท�ำการเปรียบเทียบ คือโมเดล RFM Segmentation และ
เทคนิค Partitional Clustering ด้วย K-means, K-medians
ผลลัพท์ทไี่ ด้พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการจ�ำนวน 2.6 ล้านคน ความถี่
ในการมารับบริการจ�ำนวน 21 ล้านครัง้ มาใช้บริการสถานพยาบาล
สูงสุด 32 แห่ง จ�ำนวน 710 ครัง้ และจ�ำนวนทีม่ กี ารเบิกเคลม
ค่ายากลับบ้านจ�ำนวน 5.3 แสนคน ผลจาก RFM score (555555)
มีจำ� นวน 112 คน 0.02% ผลจากเทคนิค Partitional Cluster
ค่าส่วนใหญ่ตกอยูใ่ นหนึง่ กลุม่ เพือ่ ให้การตรวจสอบพฤติกรรม
ทีผ่ ดิ ปกติงานวิจยั ชิน้ นีส้ ามารถช่วยค้นหารูปแบบความผิดปกติ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ค�ำส�ำคัญ: RFM, K-means, K-medians, Unsupervised, Euclidean
distance.
วันที่รับต้นฉบับ 31 สิงหาคม 2560; วันที่ตอบรับ 30
พฤศจิกายน 2560

บทน�ำ

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพเป็นจำ�นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูล
ค่ารักษาพยาบาลของทุกสิทธิ์การรักษา จากภาพที่ 1 ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) มีคา่ ใช้จา่ ย 82,907 ล้านบาท
ซึง่ ดูแลผูม้ สี ทิ ธิจำ�นวน 49 ล้านคน กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (CSMBS) มีคา่ ใช้จา่ ย 58,632 ล้านบาท ครอบคลุม
บิดา, มารดา, บุตรและข้าราชการบำ�นาญดูแลผูม้ สี ทิ ธิ์ จำ�นวน
5 ล้านคน และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (SSO)
ดูแลผูม้ สี ทิ ธิจ์ ำ�นวน 11 ล้านคน มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษา พยาบาล
ผูป้ ระกันตนทัง้ สิน้ 41,288 ล้านบาท
ผู ้ นิ พ นธ์ ป ระสานงาน: ประไพร อุตมา, สาขาวิศวกรรม
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
(โทร. +66-2-954-7300; E-mail address: praprai@hisro.or.th)

ภาพที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ทีม่ า: สำ�นักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)
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จากการเบิกจ่ายรายคนของสิทธิข้าราชการ ซึ่งน่าสนใจ
ในการนำ�มาวิเคราะห์ ลงไปถึงการเบิกจ่ายค่าพยาบาลทั้ง
16 หมวด รวมเป็นเงินจำ�นวน 34 หมื่นล้านบาท ในระบบ
เบิ ก จ่ า ยตรงปี ง บประมาณ 2556 ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง สุ ด อยู่ ที่
หมวดค่ายาที่ใช้ในสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 46 และ
ยากลับไปใช้ต่อที่บ้าน มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 24 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งสาเหตุอาจจะมีการเบิกจ่ายยาในปริมาณ
เกินความจำ�เป็นหรือไม่เหมาะสม จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
เพื่อศึกษาหมวดยาที่นำ�กลับไปใช้ต่อที่บ้าน พบความผิดปกติ
ของการมารับบริการหลายสถานพยาบาล จำ�นวนสูงสุด 32
แห่ง และจำ�นวนครัง้ ทีไ่ ปรับบริการสูงสุด 710 ครัง้ เพือ่ ตรวจ
สอบความผิดปกติดังกล่าวต้องอาศัยผู้เชียวชาญจากการเบิก
เคลม และไม่สามารถเห็นพฤติกรรมภาพรวมของผู้เบิกเคลม1
เดิ ม วิ ธี ก ารตรวจเคลมนี้ ใ ช้ เ วลาในการตรวจสอบนานและ
ไม่มีประสิทธิภาพ หลายประเทศใช้วิธีการนี2้ อย่างไรก็ตาม
การตรวจสอบการเคลมของประเทศไทย ทำ�ได้ยากและใช้เวลา
ในการตรวจสอบนานเช่ น กั น ดั ง นั้ น การนำ�เหมื อ งข้ อ มู ล
Data mining มาช่วยในการตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
(unsupervised learning) จะสามารถช่วยค้นหาความผิดปกติ
ในข้อมูลได้ งานวิจยั นีจ้ งึ เกิดขึน้ เพือ่ ช่วยให้สามารถตรวจสอบ
รู ป แบบผิ ด ปกติ นี้ ไ ด้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว มากขึ้ น
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ค้ น หาพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ
ของการไปรับบริการที่สถานพยาบาล โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคการแบ่งกลุ่ม

ระเบียบวิธีวิจัย

ศึกษาทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค
ดาต้าไมนิง่ (Data mining) เพือ่ ค้นหารูปแบบ (pattern) ของ
ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่สถานพยาบาลและรับยากลับบ้าน
ทีอ่ าจจะมีพฤติกรรมผิดปกติทซ่ี อ่ นอยู่ กรณีไปหลายสถานพยาบาล
ในเวลาใกล้เคียงกัน ด้วยเทคนิค RFM Analysis ,K-means,
K-medians ในการตรวจสอบเปรียบเทียบกัน 3 เทคนิค เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยทีม่ พี ฤติกรรมผิดปกติจริงตามสมมุตฐิ าน
Serhat Peker, Altan Kocyigit และ Erhan Eren3
ได้ศึกษาเรื่อง LRFMP model for customer segmentation
in the grocery retail industry: a case study โดยพัฒนา
โมเดล RFM ในรูปแบบใหม่เรียกว่า LRFMP ประกอบด้วย
leagth, recency, frequency, monetary, periodicity
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกลุ่ม ลูกค้าวงการค้าปลีกร้านขาย
ของชำ�ในประเทศตุรกี การแบ่งกลุ่มลูกค้าใช้เทคนิค data
mining โดยใช้ K-means ผลการวิจัยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า
ได้ 5 กลุ่ม คือ ลูกค้าประจำ�แฟนพันธ์แท้, ลูกค้าประจำ�,
ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ แ น่ น อน, ลู ก ค้ า รายได้ สู ง , ลู ก ค้ า รายได้ น้ อ ย
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จากความแตกต่ า งในพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ตามโมเดล
LRFMP ทำ�ให้กำ�หนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
Hsin-HungWu, Shih-Yen Lin และ Chih-Wei Liu4
ได้ศึกษาเรื่อง Analyzing Patients’ Values by Applying
Cluster Analysis and LRFM Model in a Pediatric Dental
Clinic in Taiwan โดยศึกษาโมเดล LRFM (leagth , recency,
frequency, monetary) ในคลีนิคทันตกรรมเด็กของประเทศ
ไต้หวัน ใช้เทคนิค SOM และใช้ K-means อัลกอลิทรึม ในการ
แบ่งกลุ่ม 12 กลุ่ม ด้วยค่าเฉลี่ยของ L, R, F, M และ
ใช้เมทริกซ์พจิ ารณาความสัมพันธ์จากระยะเวลา และผูป้ ว่ ยใหม่
ผลที่ได้คือสามารถแบ่งกลุ่มผู้ป่วยได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วย
คนไข้ประจ�ำแฟนพันธ์แท้ ได้จากค่า L,R,F มีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ย รวมกลุ่มที่เป็นผู้ป ่วยเก่า จากค่า L มีค่ามากๆ
และอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยประจ�ำแฟนพันธ์แท้ได้ในอนาคต
และกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีห่ ายไปเนือ่ งจากค่า L, R มีคา่ ต�ำ่ จากผลการ
วิเคราะห์ที่ได้สามารถน�ำมาวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ออกแบบความต้องการของผู้ป่วยที่แตกต่างกันไปและพัฒนา
ผู้ป่วยให้กลายเป็นลูกค้าประจ�ำในอนาคต
Bijan Geraili, Mahdi Nasiri, Mohammad Arab5 ได้ศกึ ษา
เรื่อง Improving Fraud and Abuse Detection in General
Physician Claim A Data Mining Study โดยศึกษาตัวชี้วัด
13 ตัว ของสิทธิการรักษาประกันสังคมมี สถานพยาบาล
ในเครือ 70 แห่ง คลินิก 280 แห่ง เพื่อวัดประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบแพทย์ ทีต่ อ้ งสงสัยว่าทุจริต 98% และแพทย์
จ่ายยาไม่เหมาะสม (abuse) 85% วิธกี ารวิจยั ใช้การท�ำเหมือง
ข้อมูล เทคนิค supervised และ unsupervised แล้วน�ำไป
สร้างแบบจ�ำลอง ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) พฤติกรรมแพทย์
จ่ายยาไม่เหมาะสมหรือเกินความจ�ำเป็น วิธีนี้แพทย์อาจจะ
สร้างรายได้ทางอ้อม และแพทย์อาจจะให้ยาที่แพทย์ ได้รับ
ผลประโยชน์จากหน่วยงาน ภายนอก 2) พฤติกรรมทีแ่ พทย์
ไม่เขียนรายการยาในใบสั่งยา แต่ให้คนไข้ไปซื้อยาจากร้าน
ขายยาข้างนอก แล้วน�ำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานที่ต้นสังกัด
วิธีการนี้อาจจะมีการเขียน ใบสั่งยาปลอม และน�ำไปซื้อร้าน
ขายยาทีส่ มรูร้ วมคิด และน�ำบิลไปเบิกจากหน่วยงานหรือบริษทั
ประกัน แล้วน�ำเงินที่ได้มาแบ่งกัน ผลการวิจัยพบว่า มีตัวชี้วัด
ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องค่าใช้จ่าย คือ ความถี่มารับบริการ
ซึ่งผู้ป่วยไปรับบริการกับแพทย์มากกว่า 1 ครั้งในช่วงเวลาสั้น
และแพทย์ ได้เขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อที่ร้านขายยาข้างนอก
จากบันทึกการรักษารายการยา ในใบสั่งยา 30% ให้ไปซื้อ
จากร้ า นยาข้ า งนอกสถานพยาบาล ทั้ ง นี้ แพทย์ 54%
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และ 2% สงสัยว่าทุจริต
Dallas Thornton และคณะ6 ได้ศกึ ษาเรือ่ ง Outlier - based
Health Insurance Fraud Detection for U.S. Medicaid
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โดยใช้เหมืองข้อมูลในการตรวจสอบการทุจริตด้วยเทคนิค
Unsupervised เพื่ อ พยากรณ์ ก ารทุ จ ริ ต ข้ อ มู ล การเคลม
ทันตกรรม โดยใช้ข้อมูล 2012 - 2013 จ�ำนวน 11 เดือน
พบว่ า คนไข้ ไ ม่ ใ ช่ ทั้ ง หมดที่ ท� ำ ทุ จ ริ ต แต่ ที่ ต ้ อ งสงสั ย คื อ
สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยมารับบริการมากกว่า 300 คน
ต่อสัปดาห์ อาจต้องสงสัยว่าทุจริต เช่น มีการใส่ข้อมูลปลอม
หรืออาจจะเป็นการให้บริการทันตกรรมเคลือ่ นที่ วิธกี ารตรวจ
สอบการทุจริต จะหาผู้ให้บริการที่มีค่าผิดปกติจาก multiple
predictors โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 14 ตัว วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม R กรณีทมี่ กี ารเบิกเงินเคลม 10,000 ดอลล่าร์
ต่อเดือน และการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค K - means clustering
เพื่อดูค่าที่ผิดปกติจากข้อมูลผู้ให้บริการจ�ำนวน 500 แห่ง
ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้บริการ 71% มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและ
ผิดปกติ จากหลักฐานท�ำให้สามารถเข้าตรวจสอบได้ตามกฏหมาย
Qi Liu และ Miklos Vasarhelyi 7 ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
Healthcare fraud detection A survey and a clustering
model incorporating Geo-location information ของ
ประเทศอเมริกาในปีงบประมาณ 2010 วัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และช่ ว ยลด
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยให้ความสนใจในการป้อนข้อมูล
ที่ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์ ใ นการเคลมเงิ น และการให้
บริการทางการแพทย์ที่ไม่ซ�้ำซ้อน วิธีการวิจัยใช้ข้อมูล SSO
ได้แบ่งกลุม่ ผู้มารับบริการเป็น 3 ประเภท 1) อายุมากกว่า
65 ปี 2) อายุน้อยกว่า 65 ปีและคนพิการ 3) ผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการเป็น
3 ประเภท 1) Hospital insurance 2) Medical insurance
3) prescription drug coverage (เฉพาะผู้มีรายได้น้อย)
ได้แบ่งการทุจริตเป็น 4 ประเภท 1) การทุจริต ของผูใ้ ห้บริการ
2) การทุจริตสมาชิกประกันภัย 3) การโกงผูใ้ ห้บริการประกันภัย
4) สมรูร้ ว่ มคิดทุจริต การทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกันมากกว่าหนึง่ ฝ่าย
การน�ำเทคนิคดาต้าไมนิ่งมาใช้ในการตรวจสอบทุจริตด้วย
เทคนิค Supervised ซึ่งใช้ neural network ในการตรวจสอบ
ผลที่ได้พบว่ามีการทุจริตเงินจ�ำนวน 47.9 พันล้านดอลล่าห์
ของค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพภาครัฐอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้
สามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ได้
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
RFM Model
แบบจ�ำลอง RFM ผูค้ น้ พบ Hughes (1996) เพือ่ วิเคราะห์
พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า ซึง่ ใช้ตวั แปร (R) วันล่าสุด
ทีม่ า (F) ความถี่ (M) จ�ำนวนเงิน หากลูกค้ามีระยะเวลาสัน้ ๆ
แสดงโอกาสกลับมาซื้อสินค้าสูง และความถี่ในการซื้อบ่งบอก
ได้วา่ เป็นลูกค้าประจ�ำ และจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ไปเมือ่ น�ำมาวิเคราะห์

ต้องท�ำการ แบ่งข้อมูล R, F, M เป็น 5 กลุม่ มีจำ� นวนเท่าๆ กัน
(quintile) 20% ซึง่ การจัดกลุม่ ลูกค้าทีม่ พี ฤติกรรมคล้ายๆ กัน
ไว้ด้วยกันจะช่วยให้สามารถดูภาพรวมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
เช่น กลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าของเรา เมื่อมาซื้อสินค้า
ของเราบ่อยๆ และมีการใช้จา่ ยเยอะหรือกลุม่ ลูกค้าทีไ่ ม่คอ่ ยมา
ซื้อสินค้าของเราแต่เมื่อมาซื้อแต่ละครั้งจะซื้อในจ�ำนวนที่มาก
วิธกี ารจัดกลุม่ ตามพฤติกรรมการซือ้ สินค้าโดยดูจาก 1) ระยะเวลา
(จ�ำนวนวัน) จากการซือ้ ล่าสุดทีผ่ า่ นมา 2) ความถีข่ องการซือ้ สินค้า
3) การใช้จา่ ยของลูกค้า วิธกี ารนีน้ ำ� เสนอ โดย Fader ในปี 2005
เรียกแบบย่อว่า RFM ซึ่งวิธีการนี้จะแบ่งค่า Recency (R),
Frequency (F) และ Monetary (M) ออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆ
กัน โดยเลขที่มีค่ามากที่สุด (คือเลข 5) จะมีความส�ำคัญที่สุด
และใช้ค่าตัวเลข 3 หลักเป็นตัวแทน ของแต่ละกลุ่ม เช่น
555 คือ กลุ่มที่มีค่า R=5, F=5 และ M=5 หมายความว่า
เป็นลูกค้าที่มักจะมาซื้อสินค้าบ่อยๆ และมีการใช้จ่ายที่สูง
ต่อมามีการประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง LRFM มีตัวแปร (L)
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า โดย Reinartz and Kumar (2000)
ซึ่งแสดงถึงเป็นลูกค้าที่มีความภักดี
LRFMP Model
โดยมีการน�ำ (P) มาใช้ในกับ LRFM เพือ่ อธิบายลักษณะ
ความสม�ำ่ เสมอของลูกค้าเนือ่ งจากแบบจ�ำลอง RFM เดิมไม่ได้
สะท้อนถึงการซื้อตามความเป็นจริงของลูกค้า เป็นเพียงการ
ท�ำธุรกรรมครั้งล่าสุดที่อาจจะท�ำให้เข้าใจผิดได้ การเพิ่ม
ตัวแปร (P) เข้าไปในโมเดลเพื่อแก้ปัญหานี้ การค�ำนวณค่า
Periodicity (P) แสดงลักษณะว่าเป็นลูกค้าประจ�ำ โดยก�ำหนด
ระยะเวลาเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมาซื้อสินค้า
Periodicity = stdev(IVT1,IVT2,…, IVTn-1,IVTn) (1)
IVT หมายถึง ระยะเวลาห่างระหว่างวันที่เข้ามาซื้อสินค้า
ล่าสุดลบด้วยวันถัดมา ถ้าค่า IVT ต�่ำแสดงว่าลูกค้าเข้ามา
ซื้อสินค้าเป็นประจ�ำ
IVTi = date_diff(ti+1,ti) 		

(2)

การเตรียมข้อมูล
ข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้เป็นการเบิกค่ายากลับไปใช้ทบี่ า้ นของผูป้ ว่ ย
นอกรายบุคคล ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล 4 แฟ้ม คือ OPDATA, OPBILL, OPDISP และ OPITEM ซึ่งเป็น Normalized
form โดยมี Primary key field เป็น transactionID ดังภาพ
ที่ 3 เนื่องด้วยข้อมูลดิบมีทั้งหมด 2 ฐาน จากหน่วยงานกรม
บัญชีกลาง ต้องรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพือ่ ให้ได้ตวั แปรครบพร้อม
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ท�ำการวิจยั ได้โดยส�ำนักสารสนเทศบริการสุขภาพเป็นหน่วยงาน
ตรวจเคลมและน�ำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS แต่ไม่ได้จ่ายจริง
ส่วนการจ่ายเคลมอนุมตั โิ ดยกรมบัญชีกลางหลังจากนัน้ ก็เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยตรวจสอบความ
ซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล, ตรวจสอบจ�ำนวนเงินเบิกจ่ายให้ตรงกับยอดเบิก,
วันทีม่ ารับบริการ (datevisit) และความถีข่ องการมารับบริการ

ผลการทดลอง

ค่าสถิติและความสัมพันธ์
จากตารางที่ 1 พบว่า (Q) มีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย
การเบิกจ่ายค่ายารายครั้ง (M) เท่ากับ 9% โดยที่ (H)
มีความสัมพันธ์กับความถี่ (F) เท่ากับ 32% ซึ่งมีตัวแปร
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อย
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมพันธ์ค่าสถิติ Correlation ระหว่าง
ตัวแปร

￼

ภาพที่ 3 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกลักษณะ Normalized form

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การค�ำนวนตัวแปร R (Recency) จากวันสุดท้ายทีม่ ารับ
บริการสถาน พยาบาลโดยก�ำหนดวันสุดท้าย (30 กันยายน
2556) ลบวันทีม่ ารับบริการครัง้ สุดท้าย (datevisit) จ�ำนวนครัง้
ในการมารับบริการทีส่ ถานพยาบาล (F), จ�ำนวนสถานพยาบาล
ทีไ่ ปรับบริการรายบุคคล (H) และค่าเฉลีย่ ค่ายาทีเ่ บิกรายคน
ต่อครัง้ (M) จากตัวแปร (billamt4) และท�ำการแบ่งกลุม่ Cluster
RFM, K-means และ K-medians เพือ่ แบ่งกลุม่ ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันให้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน มีความคล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ
และข้อมูลทีอ่ ยูต่ า่ งกลุม่ กันมีความแตกต่างกันมากทีส่ ดุ โดยแบ่ง
เป็น 5 กลุม่ ด้วยโปรแกรม STATA
Partitional clustering
ก่อนท�ำการแบ่งกลุม่ ต้อง Normalize ข้อมูลให้มสี เกลเท่ากัน
ก่ อ น หลั ง จากนั้ น ก็ ก ารแบ่ ง Cluster ด้ ว ย K-means,
K-medians ใช้วธิ กี ารวัดระยะห่าง Euclidean distance ในการ
ท�ำ RFM, RFMPHQ โมเดลตัวแปรที่น�ำมาแบ่ง Cluster
ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้
M (Monetary) ค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายค่ายารายครั้ง
R (Recency) จ�ำนวนวันจากการมารับบริการล่าสุด
F (Frequency) ความถี่ของการมารับบริการ
P (Periodicity) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระยะเวลา
ที่มาใช้บริการ
H (HospVisit) จ�ำนวนสถานพยาบาลที่ไปรับบริการ
Q (Quantity) ปริมาณยาที่เบิกจ่าย
Age
อายุ
●
●
●
●

●

Q
M
R
F
P
H
Age

Q
M
R
F
P
H
Age
1						
0.090 1					
-0.032 0.011
1				
-0.005 -0.037 -0.142 1			
0.049 0.025 -0.074 -0.301 1		
-0.028 -0.090 -0.140 0.322 -0.156 1
0.125 0.072 -0.108 0.143 -0.089 0.125 1
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จากตารางที่ 2 ข้อมูลการมารับบริการที่สถานพยาบาล
จ�ำนวน 21 ล้านครั้ง จ�ำนวนผู้มารับบริการ 2.6 ล้านคน
ตัดข้อมูลผู้มารับบริการที่มีการเบิกจ่ายค่ายากลับบ้านเหลือ
5.3 แสนคน จ�ำนวนเงินที่มีการเบิกจ่ายค่ายารายครั้ง (M)
เฉลีย่ ต่อคนมากสุด 340,906 บาทต่อครัง้ มีความถี่ (F) ในการ
มามากสุดที่ 710 ครัง้ ช่วงระยะเวลาทีก่ ลับมารับบริการ (P)
สูงสุด 255 วัน ถ้าค่าน้อยแสดงถึงผูป้ ว่ ยมารับบริการเป็นประจ�ำ
จ�ำนวนสถานพยาบาล ที่ไปใช้บริการมากสุด 32 แห่ง มีการ
เบิกค่ายากลับบ้านสูงสุด (Mdrug) 2.9 ล้านบาท ปริมาณยา
ที่ได้รับจ�ำนวนมากสุด 5,700 หน่วย
ตารางที่ 2 แสดงหาค่าสถิติของตัวแปร
Stats
M
Mdrug
R
F
P
H
Q
Age

Mean
890
8,580
98
12
34
2
67
57

Median
184
1,410
62
8
29
2
30
59

Max
340,907
2,943,455
365
710
255
32
5,700
100

Min
1
1
1
1
0
1
1
0

SD
3,269
37,133
89
17
28
1
99
19

●
●
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RFMPHQ score
การจัดอันดับผูม้ ารับบริการด้วยการแบ่งกลุม่ ตามโมเดล RFM
Segmentation ค่า score ซึง่ แบ่งได้ 8,693 กลุม่ ทีม่ ผี มู้ ารับบริการ
สูงสุด (RFMPHQ = 112512) จ�ำนวน 3,145 คน คิดเป็น 0.58%
ความหมายคือผูร้ บั บริการมาไม่บอ่ ยแต่มกี ารเบิกจ่ายค่ายากลับ
บ้านจ�ำนวนมากและไปแค่สถานพยาบาลเดียว) ค่า score
(RFMPHQ = 555555) มีจำ� นวน 112 คน คิดเป็น 0.02%
ความหมายคือ ผูม้ ารับบริการมาเป็นประจ�ำ ,มีการเบิกจ่ายค่ายา
จ�ำนวนมาก ,ไปหลายสถานพยาบาล และปริมาณการเบิกยาสูง
การประยุกต์ใช้โมเดล LRFMP เป็นเทคนิคที่เกิดจาก
Ha and Park (1998) ซึ่งใช้สัญญาลักษณ์ ( ) กับค่าเฉลี่ย
ของตัวแปร L, R, F, M, IVT หรือ P ที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย
รวม และจะใช้ ( ) ถ้าค่าทีไ่ ด้นอ้ ยว่าค่าเฉลีย่ รวมจากตารางที่ 3,
4 เป็นการประยุกต์ใช้คา่ (H) แทนค่า (L), (P) เพือ่ ดูสถานะ
ผู้มารับบริการเป็นประจ�ำ ค่าที่ได้จะต�่ำและ (H) จ�ำนวน
สถานพยาบาลทีไ่ ปรับบริการเข้าใน RFMPH

RFMPHQ Score ด้วยการแบ่งกลุม่ K-means, K-medians

→

จากตารางที่ 3 การค�ำนวณค่า RFMPHQ score ค่าที่มี
ลูกศรขึ้น ( ) จะปรากฏตัวแปรในค่า score ส่วนค่าที่มีลูกศร
( ) จะไม่ปรากฎตัวแปรใน Cluster จากการแบ่งกลุม่ ด้วยเทคนิค
K-means สามารถจ�ำแนกได้ 4 ประเภท ประเภทแรก (FHQ)
คิดเป็น 50% ใน Cluster 1 มีค่าเฉลี่ยความถี่มาสถาน
พยาบาล (F) 15 ครัง้ ค่าเฉลีย่ จ�ำนวนสถานพยาบาลทีไ่ ป (H)
1.93 โรงพยาบาล และปริมาณยาที่เบิกกลับบ้านเฉลี่ย (Q)
จ�ำนวนเฉลี่ย 69.7 หน่วย ประเภทที่ 2 (R) ใน Cluster 4,5
จ�ำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยมารับบริการ ล่าสุด 299, 107 วัน
คิดเป็น 9% และ 19% ประเภทที่ 3 (RM) ใน Cluster 3
คิดเป็น 16% มีการเบิกจ่ายค่ายามากกว่าค่าเฉลี่ย เท่ากับ
1,082 บาท ประเภทที่ 4 (P) ใน Cluster 2 คิดเป็น 7%
ระยะเวลาเฉลี่ยที่มาใช้บริการประจ�ำ 106 วัน

→

→

→

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยโมเดล RFMPHQ score ด้วย K-means
Cluster
C1
C2
C3
C4
C5
Total

N
267,968
35,102
87,961
48,387
100,501
539,919

R
31.59
65.97
189.04
299.61
107.07
97.55

F
15.16
3.47
8.79
8.94
10.91
12.01

M
861.36
820.51
1082.72
855.30
838.72
890.01

P
28.81
106.98
33.81
22.65
30.01
34.38

H
1.93
1.47
1.63
1.60
1.79
1.80

Q
RFMPHQ
69.76
FHQ
63.57
P
66.03
RM
56.25
R
66.52
R
66.93		

Size
50%
7%
16%
9%
19%
100%

ที่มา: ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)

จากตารางที่ 4 การค�ำนวณค่า RFMPHQ score แบ่งด้วย
K-medians สามารถจ�ำแนกได้ 5 ประเภท ประเภทแรก (FH)
ใน Cluster 1 คิดเป็น 37% โดยมีคา่ F สูงสุด 18 ครัง้ ค่าเฉลีย่
จ�ำนวนสถานพยาบาลทีไ่ ป (H) 2.05 แห่ง ประเภทที่ 2 (MPQ)
ใน Cluster 2 คิดเป็น 18% โดยมี (M) เท่ากับ 1,010 บาท

และ (Q) ปริมาณยาเฉลีย่ ทีไ่ ด้รบั 75 หน่วย ประเภทที่ 3 (RMP)
ใน Cluster 3 คิดเป็น 17% โดยมี (M) เฉลีย่ สูงสุด 1,064 บาท
ประเภทที่ 4 (R) ใน Cluster 4 คิดเป็น 10% ประเภทที่ (RH)
ใน Cluster 5 คิดเป็น 18% โดยมีค่า (H) เฉลี่ยเท่ากับ
1.83 แห่ง

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยโมเดล RFMPHQ score ด้วย K-medians
Cluster
C1
C2
C3
C4
C5
Total

N
197,783
98,618
92,327
56,055
95,136
539,919

R
29.17
42.81
179.48
291.20
102.85
97.55

F
18.15
5.37
8.51
8.98
11.32
12.01

M
787.63
1010.36
1064.37
865.08
823.56
890.01

P
22.01
67.71
37.22
23.57
29.16
34.38

H
2.05
1.53
1.61
1.60
1.83
1.80

Q
RFMPHQ
65.97
FH
75.71
MPQ
66.58
RMP
56.74
R
66.20
RH
66.93		

Size
37%
18%
17%
10%
18%
100%

ที่มา: ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)
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ตารางที่ 5 Intersect K-means, K-medians

วิจารณ์ผลและสรุป

ทีม่ า: ส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)

ท�ำการ intersect กลุ่ม FHQ กับโมเดล RFMPHQ
จากกลุ่ม FHQ=555 มีจ�ำนวน 4,594 คน (F=5) คือ
ความถี่ของการมารับบริการ อยู่ระหว่าง 17-710 ครั้ง (H=5)
จ�ำนวนสถานพยาบาลที่ไปรับบริการ 3-32 แห่ง และ (Q=5)
ปริมาณยาที่เบิกจ่าย 101-5700 หน่วย
ตารางที่ 6 รูปแบบพฤติกรรมการมารับบริการ
กลุ่ม
FHQ
FM
MPQ
RMP

ค�ำอธิบาย
มาบ่อย, ไปหลายรพ, ปริมาณยาจ�ำนวนมาก
มาบ่อย, เบิกเคลมจ�ำนวนมาก
เบิกเคลมจ�ำนวนมาก, มาประจ�ำ, ปริมาณยาจ�ำนวนมาก
นานครั้งมา, เบิกเคลมจ�ำนวนมาก

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

จากตารางที่ 6 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการมารับบริการ
ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล RFMPQH สามารถเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอ่านตีความหมายได้เป็นคู่ พบว่า
ความถี่ (F) มีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนเงินทีเ่ บิก (M) กลุม่ ทีม่ า
บ่อยและเบิกค่ายาจ�ำนวนมาก (F M ) กลุ่มที่นานครั้งมา
แต่เบิกค่ายามาก (F M ) กลุม่ ทีน่ านครัง้ มาและเบิกค่ายาน้อย
(F M ) และกลุม่ (F M ) มาบ่อยแต่เบิกค่ายาน้อย อีกในหนึง่
ผู้มารับบริการมาล่าสุด (R) และความถี่ (F) กลุ่ม (R F )
นานๆ มาครั้งความถี่ต�่ำ และ (R F ) มาใช้บริการเร็วๆ นี้
แต่มีความถี่ต�่ำ กลุ่มที่ (R F ) มาใช้บริการเมื่อเร็วๆ นี้และ
มีความถี่สูง
→

→
→

→
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→
→

→

→

Total
267,968
35,102
87,961
48,387
100,501
539,919

→
→

K-means		
C3 C4
C5
0
0
5,320
3,568 0
1,225
80,292 7,668 1
0 48,387 0
8,467 0 88,590
92,327 56,055 95,136

→
→

		
K-medians
C1
C2
C1
197,783 64,865
C2
0
30,309
C3
0
0
C4
0
0
C5
0
3,444
Total 197,783 98,618

→

ความสัมพันธ์อีกในหนึ่งระหว่างความถี่ (F) และจ�ำนวนสถาน
พยาบาล ที่ไปรับบริการ (H) กลุ่ม (F H ) มาใช้บริการ
บ่อยแล้วไปหลายโรงพยาบาล กลุ่มที่ไม่ค่อยมาโรงพยายาบาล
(F H ) และกลุม่ ทีเ่ บิกจ่ายเงินมากไปรักษาหลายแห่ง (M H )
กลุ่ม (M H ) ผู้ป่วยเบิกค่ายาน้อยและไปรักษาแค่แห่งเดียว
และกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ บิกค่ายามากและไปแค่แห่งเดียว (M H )
→

จากค่าที่ได้ตารางที่ 3, 4 เพื่อเลือกกลุ่มคนที่ลักษณะ
คล้ายกัน กลุม่ ทีส่ นใจคือ (FHQ) และ (FH) ท�ำการ intersect
ระหว่าง K-means = C1, K-medians= C1 พบกลุ่มคนที่มี
ลักษณะเดียวกัน 197,783 คน ในตารางที่ 5 และเพื่อตรวจ
สอบว่ากลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มเดียวกับโมเดล RFMPHQ
จึงท�ำการ intersect อีกครั้ง

งานวิจยั ชิน้ นีน้ ำ� เสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการมารับบริการ
ทีส่ ถานพยาบาลโดยท�ำการเบิกจ่ายค่ายาน�ำกลับไปใช้ตอ่ ทีบ่ า้ น
บ่อยครั้งเกินความจ�ำเป็น โดยการวิจัยได้ประยุกต์ใช้โมเดล
RFM กับการเคลมด้านสุขภาพ ซึง่ เดิมโมเดล RFM ใช้จดั กลุม่
ลูกค้าที่มาซื้อสินค้า เพื่อน�ำไปก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
การน�ำโมเดล RFM มาประยุกต์ใช้ครั้งนี้ใช้ตัวแปร วันล่าสุด
ที่ ม ารั บ บริ ก าร, ความถี่ , และการเบิ ก ค่ า ยาเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง
อาจพบรูปแบบการมารับบริการจากค่า RFM score แต่เพื่อ
ให้ ชั ด เจนมากขึ้ น ได้ น� ำ เทคนิ ค K-means, K-medians
แบ่งกลุม่ 5 กลุม่ (k=5) เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกับโมเดล
RFM 5 กลุ่มได้ พบกลุ่มที่น่าสนใจคือ FHQ คือ กลุ่มที่ไป
รับบริการบ่อย, ไปหลายสถานพยาบาล และปริมาณยาทีไ่ ด้รบั
กลับบ้านจ�ำนวนมาก เพื่อให้ทราบว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกัน
ท�ำการ intersect กลุ่ม K-means, K-medians ได้กลุ่มคน
ที่มีลักษณะเดียวกัน 197,783 คน อย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าว
ยังกว้าง เมือ่ เทียบกับการท�ำด้วยโมเดล RFM ทีส่ ามารถชีก้ ลุม่
ได้ชดั เจนกว่า ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการ intersect อีกครัง้ กับโมเดล
RFM ท�ำให้ได้ค่า FHQ score = 555 จ�ำนวน 4,594 คน
สามารถแยกกลุ ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ได้ ชั ด เจนมากขึ้ น
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษารูปแบบที่ชัดเจนขึ้น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ มเดล RFMPHQ ท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ละ
อ่านตีความค่าเป็นคู่ สามารถเห็นรูปแบบลักษณะของผู้มา
รับบริการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การใช้
เทคนิคดาต้าไมนิ่งในการแบ่งกลุ่มผู้มารับบริการที่มีปริมาณ
ข้อมูลจ�ำนวนมาก สามารถท�ำให้เห็นรูปแบบทีซ่ อ้ นอยูใ่ นข้อมูลได้
และตรวจสอบข้อมูลได้งา่ ยขึน้ ใช้เวลาไม่มาก และลดค่าใช้จา่ ย
ในการจ้างผู้เชียวชาญมาท�ำการตรวจสอบ
ข้อจ�ำกัดในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื หน่วยของยาทีแ่ ตกต่างออกไป
เช่น ยาเม็ด ยาขวด ยาแผง และอื่นๆ ซึ่งการน�ำมาใช้ในงาน
วิจัยครั้งนี้เป็นการรวมยอดจ�ำนวนหน่วยของยา ถ้ามีการแบ่ง
หน่วยยาให้ชัดเจนกว่านี้ อาจจะท�ำให้การวิเคราะห์แม่นย�ำ
มากขึน้ แนวทางการพัฒนาในอนาคตได้มกี ารเพิม่ เทคนิคดาต้า
ไมนิง่ เช่น เทคนิค DBSCAN Clustering เพือ่ แบ่งกลุม่ ข้อมูล
ทีแ่ ปลกๆ ให้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน และสร้างโมเดล Decision tree
ซึ่งต้องหาตัวอย่างกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมผิดปกติเพื่อใช้ในการ

Praprai Utama, Eakasit Pacharawongsakda. Drug reimbursement investigation
รันโมเดล เดิมทีโมเดล RFMPQH ก็ให้ผลที่ดีและแม่นย�ำแล้ว
แต่ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบหลายเทคนิค เพื่อค้นหากลุ่ม
ผูม้ พี ฤติกรรมผิดปกติทซี่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูลโดยใช้เวลาไม่มากและ
มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากที่สุด
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