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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือวิเคราะห์การวางแผนสั่งซ้ือยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมตามความตอ้งการท่ี

ส่งผลต่อการลดการขาดแคลนยาปฏิชีวนะ โดยการหาเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมและตรวจสอบวิธีการ

พยากรณ์ท่ีช่วยลดความขาดแคลนของยาปฏิชีวนะ โดยการวดัค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ดว้ยค่าเฉล่ีย

ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation ; MAD), ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสอง (Mean 
Squared Error ; MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error ; MAPE)  

 การวจิยัในคร้ังน้ีเลือกตวัอยา่งยาปฏิชีวนะท่ีมีการขาดแคลน 3 ตวั คือ Benzylpenicillin, Ceftriaxone และ

Cloxacillin เลือกใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ 3 เทคนิค คือ วธีิปรับใหเ้รียบแบบเอก็ซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential 

Smoothing), วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วินเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter 

method) และวธีิของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) โดยใชโ้ปรแกรม Excel และ SPSS ในการค านวณหา

ค่าพยากรณ์  และท าการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์แต่ละวธีิในแต่ละตวัยาปฏิชีวนะ ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนใน

การพยากรณ์ โดยหาวิธีท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด เพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัยาปฏิชีวนะ
แต่ละตวั 

 ผลจากการศึกษาพบวา่การพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) เป็นวิธีท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุดกับยาปฏิชีวนะทั้ ง 3 ตัว ได้แก่ Benzylpenicillin, Ceftriaxone และCloxacillin โดยมีค่าเฉล่ีย

เปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (MAPE) มีค่าเท่ากบั 123.86%, 21.36%และ 65.12%ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็น

ความคลาดเคล่ือน น้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential 

Smoothing) และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วินเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter 

method) 

บทน า (INTRODUCTION) 

    ในปัจจุบนัยาปฏิชีวนะเป็นส่วนหน่ึงในการรักษาปัญหาสุขภาพของผูป่้วยในโรงพยาบาล ดงันั้นจึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้ Service Level ของยาปฏิชีวนะอยู่ท่ี 100% เสมอ เพื่อให้ผูป่้วยได้รับการรักษาท่ี

ทนัท่วงที ไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่ขาดยาปฏิชีวนะ ไม่ให้อาการของโรคลุกลามรุนแรงไปจนเกิดความ

เสียหายต่อร่างกายของผูป่้วย  รวมไปถึงการลดโอกาสในการด้ือยาเน่ืองจากการหยุดยาปฏิชีวนะไปโดยไม่

รับประทานยาปฏิชีวนะจนครบก าหนด ซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงในปัญหาทางด้านสาธารณสุขท่ีส าคญัระดับโลก  

นอกจากน้ียงัสามารถลดโอกาสในการสูญเสียอวยัวะ หรือการเสียชีวติอนัเน่ืองมาจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ดงันั้น

การขาดแคลนยาปฏิชีวนะจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของผูป่้วยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาการขาดแคลนยาใน

ประเทศไทยนั้นมีมาอยา่งยาวนานต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จากรายงานการขาดแคลนยาการประชุมช้ีแจง

แนวทางการบริหารจดัการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ เม่ือวนัท่ี 18 พฤษจิกายน 2563 พบวา่มีการขาดแคลนยาใน



ปี  2561 ถึง  2563 ได้แก่ ยา Diethylcarbamazine (DEC), Fluorescein sodium 100 mg/ml รูปแบบ Solution for 

injection, Benzylpenicillin injection 5 MU/vial, Ceftriaxone 1 g, Cloxacillin Inj. 1 gm/1 vial และอ่ืนๆ ซ่ึงจาก

รายงานการบริหารจดัการดา้นยาในโรงพยาบาล โดยเภสัชกรหญิงอุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร ไดมี้การกล่าวถึงการ
ปรับแผนการซ้ือ อนัเน่ืองมาจากมีอตัราการใชย้าสูงเกินจากแผนท่ีวางไว ้ 

 ผูว้ิจัยได้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนยาปฎิชีวนะว่าอาจมีสาเหตุมาจากการพยากรณ์อุปสงค์ของยา       

ปฎิชีวนะท่ีมีความคลาดเคล่ือนและผิดพลาด ส่งผลให้การวางแผนสั่งซ้ือยาปฏิชีวนะไม่มีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ

ต่อความตอ้งการยาปฏิชีวนะท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากการคาดคะเนปริมาณการใชย้าท่ียาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัยาบาง

ประเภทท่ีมีความตอ้งการใชย้าในเพียงบางช่วงเวลา หรืออาจไม่มีความตอ้งการใชเ้ลยเป็นเวลานาน ดงันั้นการ

ควบคุมสินคา้คงคลงัยาจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากโรงพยาบาล

เกิดการขาดแคลนของยาจะส่งผลต่อการบริการและสุขภาพของผูป่้วย แต่หากมีการส ารองยามากจนเกินความ

ตอ้งการจะส่งผลต่อตน้ทุนของโรงพยาบาล  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล

ความตอ้งการยาปฏิชีวนะและการส ารองยาปฏิชีวนะให้ตรงต่อความตอ้งยาปฏิชีวนะ โดยใชว้ิธีการพยากรณ์ใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นการวางแผนสั่งซ้ือยาปฏิชีวนะท่ีมีการขาดแคลนใน
อนาคต 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 อจัฉรา จันทร์ฉาย (2557) กล่าวว่า การพยากรณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เทคนิคการ

พยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting Techniques) และเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative 

Forecasting Techniques)           

 1. เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูพ้ยากรณ์เป็นส่วน

ใหญ่   โดยใชก้บัลกัษณะของปัญหาท่ีไม่มีขอ้มูลในอตีตหรือมีขอ้มูลไม่มากพอต่อการน ามาสร้างรูปแบบในการ

พยากรณ์ ดังนั้นความถูกตอ้งของการพยากรณ์เชิงคุณภาพจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู ้
พยากรณ์เป็นหลกั จึงท าการตรวจสอบความแม่นย  าของการพยากรณ์ไดย้ากกวา่การพยากรณ์เชิงปริมาณ 

 2. เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ เป็นเทคนิคการพยากรณ์ท่ีอาศัยข้อมูลหรือตัวเลขในอดีต                   

โดยใชว้ิธีการทางคณิตศาตร์มาใชใ้นการวิเคราะห์ตวัเลขในอดีตมาสร้างรูปแบบในการพยากรณ์ในรูปของสม

ทางการคณิตศาตร์ เพ่ือใชค้าดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นความถูกตอ้งแม่นย  าของการพยากรณ์

จะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่และวิธีการในค านวณตามสมการทางคณิตศาตร์ โดยการพยากรณ์เชิงคุณภาพสามารถ

จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Techniques) และเทคนิคความส าคัญของขอ้มูล 
(Causal Model Techniques)  

โดยเทคนิคการพยากรณ์ท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 

 วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing) เป็นวิธีท่ีใชห้ลกัการของการ

หาค่าเคล่ือนท่ีใชห้ลกัการของวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีถ่วงงน ้ าหนักวิธีหน่ึง โดยมีความแตกต่างกนัท่ีจะให้



น ้ าหนักของข้อมูลในปัจจุบันมากท่ีสุด และลดหลั่นกันไปตามค่าของข้อมูลท่ีห่างไกลออกไป โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิปรับใหเ้รียบ α มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1  

 วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วินเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter method) 

เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ส าหรับอนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากแนวโนม้และฤดูกาลแบบบวก

และรูปแบบแนวโนม้ฤดูกาลแบบคูณ โดยใชค้่าปรับใหเ้รียบ 3 ค่า ไดแ้ก่ ค่า α γ และ δ ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 

โดยท่ี α เป็นค่าคงท่ีส าหรับปรับเรียบระหวา่งขอ้มูลจริงกบัค่าพยากรณ์ γ เป็นค่าคงท่ีส าหรับปรับเรียบระหว่าง

แนวโน้มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ม และ δ เป็นค่าปรับเรียบส าหรับค่าฤดูกาลจริงกับค่าประมาณฤดูกาล 
ตามล าดบั 

 วิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) เป็นการพยากรณ์ท่ีมีแนวคิดวา่พฤติกรรมในอดีตของส่ิง

ท่ีตอ้งการพยากรณ์นั้นเพียงพอท่ีจะพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคตของตวัเองได ้ซ่ึงในการพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรม

เวลาดว้ยวิธีของ Box-Jenkins จะมีความแตกต่างจากวิธีการพยากรณ์อ่ืนๆท่ีผูส้ร้างตวัแบบพยากรณ์จะตอ้งท าการ

ก าหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์ โดยเฉพาะเม่ือขอ้มูลอนุกรมเวลามีแนวโน้มหรือ

ฤดูกาลท่ีไม่ชดัเจน ท าให้ยากต่อการก าหนดรูปแบบและการวิเคราะห์การถดถอยท่ีเหมาะสมได ้จึงตอ้งท าการ

ก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปนตามก่อน แต่วิธีการพยากรณ์ของ Box-Jenkins จะ

ไม่มีการก าหนดรูปแบบท่ีตายตวัข้ึนมาก่อนท่ีจะท าการวเิคราะห์ ซ่ึงในระหวา่งการวเิคราะห์รูปแบบจะถูกก าหนด

ข้ึนมาเอง โดยองคป์ระกอบของ ARIMA (p,d,q) ประกอบดว้ยพารามิเตอร์ 3 ตวั คือ p เป็นพารามิเตอร์ของ AR, d 
เป็นพารามิเตอร์ของ I, q เป็นพารามิเตอร์ของ MA 

 วชัระ พิชิตมโน (2549) กล่าวว่า ความแม่นย  าของเทคนิคการพยากรณ์ คือ ค่าท่ีมาจากการพยากรณ์มี

ความแตกต่างจากค่าท่ีเกิดข้ึนจริงมากนอ้ยเพียงใด หากค่าท่ีมาจากการพยากรณ์มีความแตกต่างจากค่าท่ีเกิดข้ึนจริง

น้อย แสดงว่าการพยากรณ์ค่อนขา้งมีความถูกตอ้งและแม่นย  า หลงัจากการพยากรณ์ตอ้งมีการประเมินความ

แม่นย  าของเทคนิคการพยากรณ์ โดยสามารถประเมินไดจ้ากค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ ซ่ึงเป็นความ

แตกต่างระหวา่งค่าท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ การวดัค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์มีวธีิท่ี

นิยมใชอ้ยู่ 3 วิธี คือ ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation ; MAD), ค่าเฉล่ียความคลาด

เคล่ือนก าลงัสอง (Mean Squared Error ; MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent 
Error ; MAPE) 

วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลขอ้มูลค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดท่ีใชใ้นผูป่้วยท่ีรับไว้

รักษาในโรงพยาบาล(Admit) โรงพยาบาลชลบุรี ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 มาจากเว็บไซต์ของ

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ น าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมมา 

3 เทคนิค คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing), วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์

โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วินเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter method) และวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ 



(Box-Jenkins method) โดยการพยากรณ์ในวิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียลและวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์

โปแนนเชียลแบบโฮลท–์วนิเทอร์ จะใชโ้ปรแกรม Excel เป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ เน่ืองจากโปรแกรม Excel 

เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถดา้นการสร้างตารางการค านวณท่ีมีความแม่นย  า การเช่ือมโยงสูตร การวิเคราะห์

ขอ้มูล การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ อีกทั้งยงัเป็นโปรแกรมพ้ืนฐาน ใชง้านไดส้ะดวก ซ่ึงมีความ

เหมาะสมกบัการพยากรณ์ท่ีมีการค านวณไม่ซบัซอ้นมาก และในส่วนของการพยากรณ์วิธีของบอกซ์- เจนกินส์  

จะใช้โปรแกรม SPSS เป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ เน่ืองจากโปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจดัเป็นโปรแกรมทางสถิติขนาดใหญ่ท่ีมีการถูก

พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งมีความสามารถในการจดัการกบัขอ้มูลและผลลพัธ์ในรูปแบบของตารางและกราฟ  

 เม่ือไดผ้ลลพัธ์จากการพยากรณ์ จึงน าค่าท่ีไดจ้ากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใช้

วธีิวดัความคลาดเคล่ือนของค่าจริงและคา่พยากรณ์ 3 ชนิด คือ ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute 

Deviation ; MAD), ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean Squared Error ; MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความ

คลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error ; MAPE) ซ่ึงค่ายิ่งน้อย ยิ่งแปลว่าการณ์พยากรณ์มีความแม่นย  าสูง 

หลงัจากไดค้่าความคลาดเคล่ือน จึงน ามาเปรียบเทียบกนัในการพยากรณ์ทั้ง 3 เทคนิค เพื่อหาเทคนิคการพยากรณ์
ท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงคือเทคนิคการพยากรณ์ท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุด 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดท่ีใชใ้นผูป่้วยท่ีรับไวรั้กษาใน

โรงพยาบาล (Admit) โรงพยาบาลชลบุรี ในช่วงปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 น ามาพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับให้เรียบ

แบบเอก็ซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing), วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วนิเทอร์ 

(Exponential Smoothing Holt-Winter method) และวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) พร้อมทั้ ง

ค  านวณหาค่าค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation ; MAD), ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน

ก าลงัสอง (Mean Squared Error ; MSE) และค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error ; 

MAPE) โดยการพยากรณ์วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing) ของยา
ปฏิชีวนะ Benzylpenicillin, Ceftriaxone และ Cloxacillin ใชค้่า α ที่ 0.9, 0.1 และ 0.1 ตามล าดบั วิธีปรับให้เรียบ

เอ็กซ์โปแนนเชียลแบบโฮลท์–วินเทอร์  (Exponential Smoothing Holt-Winter method) ของยาปฏิชีวนะ 

Benzylpenicillin ใชค้่า Alpha, Beta, Gamma เท่ากบั 0.89, 0 และ 0.1 ตามล าดบั ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ใชค้่า 

Alpha, Beta, Gamma เท่ากับ 0.4, 4.85 และ 0.1 ตามล าดับ ยาปฏิชีวนะ Cloxacillin ช้ค่า Alpha, Beta, Gamma 

เท่ากับ 0.89, 0.85 และ 0.1 ตามล าดับ ส่วนวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) ของยาปฏิชีวนะ 
Benzylpenicillin, Ceftriaxone และ Cloxacillin ใช ้Model ARIMA (1,1,1), (1,0,1) และ (4,0,1) ตามล าดบั  

 

 

 



ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์แต่ละวธีิ ของยาปฏิชีวนะ Benzylpenicillin 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์แต่ละวธีิ ของยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์แต่ละวธีิ ของยาปฏิชีวนะ Cloxacillin 

 

 เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ์ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

เปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percent Error ; MAPE) จากตารางเปรียบเทียบค่าความคลาดเคล่ือน

ในการพยากรณ์แต่ละวิธี ของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ตวั ในตารางท่ี 1-3 พบวา่การพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ 
เป็นวธีิการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดของยาปฏิชีวนะทั้ง 3 ตวั 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 ผลจากการพยากรณ์ความตอ้งการยาปฏิชีวนะท่ีมีการขาดแคลนในช่วงปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 ของ

โรงพยาบาลชลบุรี คือ Benzylpenicillin, Ceftriaxone และCloxacillin โดยท าการเปรียบเทียบวธีิการพยากรณ์ 3 วธีิ 

คือ วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing), วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียล

                        Erorr

Technique 
MAD MSE MAPE

Exponential Smoothing 16,893.45 777,899,422.87 477.90%

Holt-Winter 271,055.58 244,202,284,596.58 743.87%

Box-Jenkins 650,494.00 6,199,992,298.00 123.86%

Benzylpenicillin

                        Erorr

Technique 
MAD MSE MAPE

Exponential Smoothing 1,025,667.77 3,074,082,552,359.15 77.31%

Holt-Winter 8,890,011.25 82,944,406,773,039.50 162.64%

Box-Jenkins 1,299,051.25 3,264,813,472,353.25 21.36%

Ceftriaxone

                        Erorr

Technique 
MAD MSE MAPE

Exponential Smoothing 124,009.53 55,607,842,327.19 137.93%

Holt-Winter 488,706.27 323,236,615,280.75 116.60%

Box-Jenkins 186,955.25 62,853,902,580.25 65.12%

Cloxacillin



แบบโฮลท์–วินเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter method) และวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins 

method) โดยพิจารณาจากค่า Mean Absolute Percent Error (MAPE) ท่ีมีค่าท่ีดีท่ีสุด พบวา่การพยากรณ์โดยวธีิของ

บอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins method) เ ป็นวิธี ท่ี มีความเหมาะสมท่ีสุดกับยาปฏิชีวนะทั้ ง  3 ตัว ได้แก่  

Benzylpenicillin, Ceftriaxone และCloxacillin โดยมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือน (MAPE) มีค่าเท่ากับ 

123.86%, 21.36% และ 65.12% ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั

วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (Simple Exponential Smoothing) และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปแนนเชียล
แบบโฮลท–์วนิเทอร์ (Exponential Smoothing Holt-Winter method)    
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