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บทคัดย่ อ

สนิปส์เป็ นความแตกต่างทางพันธุกรรมพื้นฐานที่พบบ่อย
ที่สุด ใช้เป็ นเครื่ องหมายทางพันธุกรรมในการวินิจฉัยโรค ช่วยให้การ
วินิจฉัยโรคมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เครื่ องหมายทาง
พันธุกรรมนี้จะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเมื่อใช้สายลําดับของสนิ ปส์ตลอด
ทั้งเส้นแทน ที่จะใช้สนิปส์เพียงตําแหน่งเดียว ในอดีตการศึกษาความ
แตกต่างทางพันธุกรรมนี้ ในสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะกึ่งสปี ชี ส์ไม่สามารถทํา
ได้ดว้ ยข้อจํากัดทางเทคนิค แต่ดว้ ยเทคโนโลยีการอ่านสายลําดับ
นิวคลีโอไทด์แบบขนานจํานวนมากที่พฒั นาขึ้นในปั จจุบนั ทําให้
การศึกษาความหลากหลายนี้ทาํ ได้ในเวลาอันสั้น งานวิจยั นี้ได้เสนอ
ขั้นตอนวิธีในการประกอบสายลําดับหลักของสนิ ปส์ของไวรัสเด็งกี่จาก
การจําลองข้อมูลที่ได้จากเครื่ องอ่านสายลําดับเบสรุ่ น Roche GS FLX ซึ่ง
เป็ นเครื่ องรุ่ นล่าสุดของ 454 Life Sciences ผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีน้ ี จน
วางตลาดสําเร็ จเป็ นรายแรก จากขั้นตอนวิธีท่ีนาํ เสนอสามารถประกอบ
สายลําดับหลักของสนิ ปส์ได้ที่ความแม่นสู งสุ ดร้อยละ 98.60 และมีความ
แม่นของความถี่สูงสุดร้อยละ 99.09
คําสําคัญ : เด็งกี่ , เครื่ องหมายทางพันธุกรรม, สนิ ปส์, เทคโนโลยีอ่าน
สายลําดับนิวคลีโอไทด์

Abstract

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are the major
source of genetic variation. These genomic markers are crucial for the
analysis of genetic diseases and traits. However, when trying to
associate genotypes with phenotypic traits, it is more effective to use
complete sequences of markers than single SNP. In the past, there is no
method to reconstruct SNPs sequences of quasispecies because of
technical difficulties in the sequencing process. However, the massively

parallel sequencing technology, recently developed sequencing
technique, can be used for studying diversity of RNA virus genome.
Thus, the goal of this study is to reconstruct major SNPs sequences of
Dengue virus from simulated DNA fragments obtained from Roche GS
FLX sequencer. The proposed method provides a maximum of 98.60%
accuracy for a major sequence and 99.09% for an estimated frequency.
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1. คํานํา
ไวรัสเด็งกี่เป็ นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก

ซึ่ง

เป็ นปัญหา

สาธารณสุ ขระดับโลก เนื่ องจากโรคได้แพร่ กระจายอย่างกว้างขวางและมี
จํานวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นมากในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา จนกลายเป็ นโรคประจํา
ถิ่นในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน
และเขตอบอุ่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่าประชากร
โลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน) เสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ [1]
การติดเชื้อไวรัสเด็งกี่น้ ี จาํ แนกตามกลุ่มอาการได้ 3 กลุ่ม คือ
ไข้เด็งกี่ (Dengue fever: DF), ไข้เลือดออก (Dengue haemorrhagic fever:
DHF) และไข้เลือดออกช็อก (Dengue shock syndrome: DSS) อาการของ
ไข้เลือดออกและไข้เลือดออกช็อกที่สาํ คัญคือ ระดับเกล็ดเลือดตํ่า มีการ
รั่วของพลาสมา อาจเกิดอาการช็อก เป็ นเหตุให้เสี ยชี วติ ได้ แตกต่างจาก
ไข้เด็งกี่ (DF)

ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง โดยทัว่ ไปไม่ทาํ ให้เสี ยชี วติ [2]

การวินิจฉัยโรคในปั จจุบนั ไม่สามารถจําแนกได้วา่ เป็ นไข้เด็งกี่หรื อ
ไข้เลือดออกได้ในระยะแรกของการติดโรค การทดสอบมักจะเชื่ อถือได้
ในผูป้ ่ วยที่มีไข้แล้วหลายวันซึ่งส่ วนใหญ่มีอาการของโรคชัดเจนแล้ว [3]

ดังนั้น ความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเด็งกี่ จึงเป็ นทางเลือกที่

Roche GS FLX Sequencer ซึ่งเป็ นรุ่ นล่าสุ ดที่พฒั นาโดย 454 Life

อาจช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ วและแม่นยํายิง่ ขึ้น

Sciences

ความแตกต่างทางพันธุกรรมพื้นฐานที่พบบ่อยที่สุดคือ สนิ ปส์
หรื อ SNPs ( Single Nucleotide Polymorphisms) เป็ นความแตกต่างทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากเบสบนสายนิ วคลีโอไทด์ ณ ตําแหน่งหนึ่ งๆ แตกต่าง
กัน [4] ใช้เป็ นเครื่ องหมายทางพันธุกรรม ( genetic marker) เพือ่ การ
วินิจฉัยโรค ทํานายความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ใช้ในการพัฒนายาและ
วิธีการรักษาโรคที่เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคล[5] โดยจะมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นเมื่อศึกษาสายลําดับของสนิ ปส์ ทุกตําแหน่งบน
ดีเอ็นเอแต่ละเส้นแทนที่จะดูจากสนิปที่ตาํ แหน่งใดๆ เพียงตําแหน่งเดียว
[6] มีรายงานว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมีลกั ษณะการทํางานเป็ นแบบ
กลุ่มประชากร สายลําดับของสนิ ปส์ (haplotype) และความถี่ของสาย
ลําดับแต่ละเส้น (haplotype frequency) ในกลุ่มประชากรทั้งหมดมีผลต่อ
การเกิดโรค ไม่ได้อิงสายลําดับสนิปส์สายใดสายหนึ่ งเพียงอย่างเดียว
ในอดีตการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ไวรัสเด็งกี่ทาํ ได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากไวรัสเด็งกี่ มีการกลายพันธุ์
สูง มีความหลากหลายสูง นอกจากจะมีการแยกออกเป็ น 4 ซี โรไทป์
(serotype) ได้แก่ ซีโรไทป์

1 – 4 แต่ละซีโรไทป์ ยังสามารถแยกย่อย

ออกไปได้อีก แม้แต่ไวรัสเด็งกี่ซีโรไทป์ เดียวกันที่ตรวจพบในคนไข้คน
เดียวก็มีลาํ ดับนิวคลีโอไทด์คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด กล่าว
ได้วา่ ไวรัสเด็งกี่มีลกั ษณะกึ่งสปี ชี ส์ (quasispecies) [7]
สามารถทําได้ดว้ ยเทคโนโลยีอ่านลําดับนิ วคลีโอไทด์แบบขนานจํานวน
มาก เช่น เครื่ องอ่านสายลําดับเบส Roche พัฒนาโดย 454 Life Sciences,
เทคโนโลยี Solexa พัฒนาโดย Illumina และระบบ ABI SoLiD ของ
Applied Biosystems ซึ่ งสามารถอ่านสายลําดับเบสได้จาํ นวนมากภายใน
ระยะเวลาอันสั้น [8,9] และสามารถอ่านชุดของสายลําดับที่แตกต่างกันที่
รวมกันอยูใ่ นการอ่านเพียงครั้งเดียวได้ [10] แม้เทคโนโลยีอ่านสายลําดับ
แบบขนานจํานวนมากนี้ จะสามารถอ่านสายลําดับได้จาํ นวนมาก แต่มี
สายลําดับที่อ่านได้ค่อนข้างสั้น

โดยเครื่ องอ่าน

สายลําดับเบส Roche GS FLX อ่านสายลําดับได้มากถึง 400,000 เส้นต่อ
การอ่านหนึ่งครั้ง แต่มีความยาวเฉลี่ยเพียง 200 -300 bp ซึ่ งสั้นกว่าวิธีของ
Sanger ที่อ่านได้ยาว 500-1000 bp [11]
ในงานวิจยั นี้

มุ่งศึกษาการประกอบสายลําดับสนิ ปส์ของ

ไวรัสเด็งกี่สายหลักและความถี่ของสายลําดับ (major haplotype and its
frequency)

เนื่ องจากเทคโนโลยีอ่านสายลําดับแบบขนานจํานวนมาก
สามารถอ่านสายลําดับได้จาํ นวนมากในระยะเวลาอันสั้น จึงมีงานวิจยั
จํานวนมากที่ศึกษาและนําเทคโนโลยีน้ ี ไปใช้ เช่น Margulies และคณะ
นําเสนอรายละเอียดเทคโนโลยี ของ 454 Life Sciences โปรโตคอลที่ใช้
รู ปแบบผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงการนําไปใช้งาน โดยเสนอการประกอบ
จีโนมสําหรับ Mycoplasma genitalium ซึ่งครอบคลุม ( coverage) ถึง
ร้อยละ 96 และมีความแม่น (accuracy) สู งถึง ร้อยละ 99.96 [8] ต่อมาใน
งานวิจยั [11] ได้ใช้เทคโนโลยี picotiter plate pyrosequencing ที่ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด ทําให้อ่าน สายลําดับได้ยาว 250 bp โดยเฉลี่ย จํานวน 400,000
เส้นต่อครั้ง ในงานวิจยั ได้กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุ ด ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสี ย เมื่อเทียบกับวิธี shotgun sequencing
และเสนอ SHARP (Short Read Assembly Protocol) ซึ่งเป็ นโปรโตคอล
ของสายลําดับและระเบียบวิธีในการประกอบจีโนมเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ ี ได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที่สุด และได้ทดสอบ
PHARP ด้วยข้อมูลจีโนมของ D. melanogaster และโครโมโซมมนุษย์คู่ที่
1, 11 และ 21 ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ Iman และคณะยังได้นาํ เสนอความเป็ นไปได้ใน
การอ่านสายลําดับซํ้า ( resequencing) จากชิ้นส่ วนดีเอ็นเอที่นาํ มารวมกัน

ปัจจุบนั การศึกษาความหลากหลายของไวรัสกึ่งสปี ชีส์น้ ี

ข้อด้อยที่สาํ คัญคือ

2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

จากข้อมูลที่ได้จากการจําลองการอ่านสายลําดับของเครื่ อง

แล้วส่ งไปอ่านด้วยเทคโนโลยีการอ่านลําดับนิ วคลีโอไทด์แบบขนาน
จํานวนมาก พร้อมทั้งเสนอวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรวมชิ้นส่ วนดีเอ็นเอ
ที่ตอ้ งการหาสายลําดับนิ วคลีโอไทด์ [10]

3. ขั้นตอนวิธี
ข้อมูลอินพุทที่ได้สาํ หรับขั้นตอนวิธีที่นาํ เสนอคือ สายลําดับ
นิ วคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนดีเอ็นเอ (sequence fragment) ที่มีความยาวเฉลี่ย
250 bp และจีโนมต้นแบบ ( reference genome template) นํามาเข้าสู่
กระบวนการประกอบสายลําดับหลักของสนิ ปส์ (major haplotype) ดังนี้
(รู ปที่ 1)
1) จัดเรี ยง (align) ชิ้นส่ วนดีเอ็นเอเทียบกับจีโนมต้นแบบ
2) เก็บสายลําดับสนิ ปส์ของแต่ละชิ้นส่วนพร้อมทั้งตําแหน่ง
ของสนิ ปตัวแรกในชิ้นส่ วนนั้นและจํานวนที่พบสายลําดับสนิ ปส์ที่
เหมือนกันคือ มีสายลําดับเบสเหมือนกันและอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน
3) เรี ยงสายลําดับตามตําแหน่งของสนิ ปส์ตวั แรก รวมสาย
ลําดับสั้นๆ ที่สามารถรวมเข้ากับสายลําดับเส้นยาวได้เข้าด้วยกัน นับ

อินพุท : สายลําดับของชิ น้ ส่ วนย่ อย + เส้ นต้ นแบบ
(sequence fragments & reference genome template)

จํานวนอัลลีลของแต่ละตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งที่ 0 มีสายลําดับของสนิ ปส์
3 ชุด คือ

จัดเรียงสายลําดับของชิ้นส่ วนย่ อยเทียบกับเส้ นต้ นแบบ

1.

AAATTT

5 สาย

2.

AACTTG

3 สาย

3.

AAAT

1 สาย

สามารถรวมได้เป็ น
หาตําแหน่ งที่มีสนิปส์
A T C
C G
C T G

G A
T
C

A
A
C

A C T
C C
G A

C A
G G
C

เก็บสายลําดับสนิปส์ และตําแหน่ งสนิปตัวแรก
0: ATC
0: CTG
0:AT

1: CGT
1: TCG
1: TG

3: GAA
3: TCC
3: GA

4: CC
4: CCC
4: AAA

5: ACC
5: CAC

I.

AAATTT

จํานวนอัลลีล 6,6,6,6,5,5

II.

AACTT

จํานวนอัลลีล 3,3,3,3,3

จากข้อมูลสายลําดับสนิ ปส์น้ ี รวมได้เป็ น 2 ชุด คือ AAATTT
ซึ่งมีจาํ นวนของ A ทั้งสามตัว (ตําแหน่ง 0-2) และ T ตัวแรกซึ่ งอยูท่ ่ ี
ตําแหน่ง 3 ของสายลําดับนี้ เป็ น 6 จากการรวมกันของสายลําดับที่ 1 และ
3 ส่ วนอีกชุดคือ AACTT ซึ่งไม่สามารถรวมกับเส้นอื่นได้ มีจาํ นวน
แต่ละอัลลีลเป็ น 3
4) คํานวณความถี่อลั ลีล โดยนําจํานวนอัลลีลแต่ละตําแหน่ง

รวมสายลําดับ
0: ATC (5,5,3)
0: CTG (2,2,2)

1: CGT (3,3,3)
1: TCG (2,2,2)
1: TG (1,1)

ในแต่ละสายลําดับหารด้วยจํานวนอัลลีลทั้งหมดของตําแหน่งนั้นๆ เช่น
3: GAA (6,6,4)
3: TCC (1,1,1)

คํานวณความถี่อลั ลีล
0: ATC (0.7,0.4,0.3) 1: CGT (0.2,0.3,0.25) 3: GAA (0.5,0.9,0.8)
0: CTG (0.3,0.15,0.15) 1: TCG (0.15,0.15,0.2) 3: TCC (0.05,0.1,0.2)
1: TG (0.1,0.1)

จากตัวอย่างด้านบน ความถี่อลั ลีลของ A ใน I. คือ 0.67 (จาก 6/(6+3))
และความถี่อลั ลีลของ C ใน II. คือ 0.33 (จาก 3/(6+3))
5) เริ่ มประกอบสายโดยเริ่ มจากตําแหน่งเริ่ มต้นที่นอ้ ยที่สุด
เลือกสายลําดับที่มีความถี่อลั ลีลเฉลี่ยสู งสุ ดมาเป็ นสายลําดับลัพธ์ จากนั้น
พิจารณาตําแหน่งเริ่ มต้นลําดับถัดไป เลือกสายลําดับที่มีความถี่เฉลี่ย
สู งสุ ดมาพิจารณาว่าสามารถต่อกับสายลําดับ ลัพธ์ที่มีอยูไ่ ด้หรื อไม่ โดย

ประกอบสายลําดับหลัก

พิจารณาส่วนที่ซอ้ นทับกัน (overlap) ถ้าได้ให้ต่อกับสายลําดับที่มีอยู่

0: ATC (0.7,0.4,0.3) 1: CGT (0.2,0.3,0.25) 3: GAA (0.5,0.9,0.8)
0: CTG (0.3,0.15,0.15) 1: TCG (0.15,0.15,0.2) 3: TCC (0.05,0.1,0.2)
1: TG (0.1,0.1)

พร้อมทั้งเก็บความถี่อลั ลีลแต่ละตําแหน่งของสายลําดับลัพธ์ แต่ถา้ ไม่ได้

สายลําดับหลัก :

ATCGAA (0.7, 0.55, 0.45, 0.7, 0.9, 0.8)

ประมาณค่าความถีข่ องสายลําดับ
สายลําดับหลัก :

ATCGAA

ความถี่ Mean = 0.68 Median = 0.7, Mode = 0.7

เอาท์ พุท: สายลําดับหลักและความถี่
(major haplotype and its frequency)
รู ปที่ 1 แผนผังขั้นตอนการประกอบสายลําดับหลักและการประมาณ
ค่าความถี่ของสายลําดับหลัก

ให้เลือกสายลําดับที่มีความถี่รองลงมามาพิจารณา ทําเช่นนี้ ไปเรื่ อยๆ จน
สุ ดสาย
6) ประมาณค่าความถี่ของสายลําดับ (haplotype frequency)
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่ามัธยฐานและฐานนิ ยมของความถี่อลั ลีลในแต่ละ
สายลําดับลัพธ์ที่ได้

4. การทดลอง
ทดสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธีประกอบสายลําดับและ
การประมาณความถี่โดยจําลองข้อมูลให้มีลกั ษณะคล้ายกับสายลําดับของ
ไวรัสเด็งกี่ที่อ่านได้จากเครื่ อง Roche GS FLX Sequencer โดยใช้ขอ้ มูล
จีโนมจากฐานข้อมูลของ GenBank ดังนี้ (รู ปที่ 2)

4.1 จําลองชุดจีโนมของไวรัสเด็งกี่
1) สุ่ มเลือกจีโนมไวรัสเด็งกี่จากฐานข้อมูล GenBank มา 1
เส้น

2) กําหนดความถี่ของสายลําดับหลักอย่างสุ่ มตามช่วงที่

กําหนด โดยการทดลองนี้ แบ่งความถี่ของสายลําดับหลักเป็ น 9 ช่วง คือ
ร้อยละ 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 และ
90-99
3) จําลองสายลําดับอื่นโดยสุ่มเลือกตําแหน่งที่เกิดการกลาย
พันธุ์ร้อยละ 2 ของความยาวจีโนมทั้งหมด (ประมาณ 200 – 220 bp จาก
10-11 Kbp) ตามร้อยละการแปรผันของไวรัสเด็งกี่ที่มีการรายงานไว้
4) แต่ละตําแหน่งเลือกอัลลีลแบบสุ่ม โดยการทดลองนี้
กําหนดให้แต่ละตําแหน่งมีเพียง 2 อัลลีล ได้แก่อลั ลีลเดียวกับสายลําดับ
หลักและอัลลีลทีไ่ ด้จากการสุ่มเลือก ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการแปรผันที่พบบ่อย
ที่สุด
5) กําหนดความถี่ของสายลําดับที่จาํ ลองขึ้น
6) ทําซํ้าข้อ 3) – 5) จนความถี่ของสายลําดับรวมครบ 100%

จําลองชุดจีโนมของไวรัสเด็งกี่
จําลองการอ่านสายลําดับ
ด้วยเครื่ อง Roche GS FLX Sequencer
ประกอบสายลําดับหลัก
ประมาณความถี่สายลําดับหลัก
รายงานความแม่นของขั้นตอนวิธี
รู ปที่ 2 ขั้นตอนการทดลอง

4.3 ประกอบสายลําดับหลัก
1) นําชิ้นส่ วนสายลําดับที่ได้มาประกอบด้วยขั้นตอนวิธีที่
นําเสนอ
2) รายงานสายลําดับหลักที่ประกอบได้และความถี่

4.4 รายงานผลการทดลอง
1) ทําซํ้าตั้งแต่หวั ข้อ 4.1 – 4.3 เพื่อเก็บข้อมูล ในการทดลองนี้
ทําซํ้าทั้งสิ้ น 10 ชุด แต่ละชุดมีขอ้ มูลความถี่ของสายลําดับหลักทั้ง 9 ช่วง
โดยแต่ละช่วงมีชุดของสายลําดับดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน นัน่ คือมีการสุ่ม
จําลองชุดของสายลําดับดีเอ็นเอทั้งสิ้ น 90 ชุด
2) ในแต่ละชุด นําสายลําดับหลักที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับสาย
ลําดับหลักที่จาํ ลองขึ้นซึ่งเป็ นเสมือนสายลําดับจริ งที่คาดหวังจากขั้นตอน
วิธี รายงานความแม่น (accuracy) โดยวัดเป็ นร้อยละของตําแหน่งที่
ถูกต้อง
3) ในแต่ละชุด เปรี ยบเทียบความถี่โดยประมาณที่ได้กบั
ความถี่ของสายลําดับหลักที่กาํ หนดในหัวข้อ 4.1 ข้อ 2 รายงานความแม่น
เป็ นร้อยละเทียบกับความถี่หลักที่กาํ หนด
4) นําข้อมูลความแม่นของสายลําดับไปสร้างกราฟแยกตาม
ช่วงของความถี่ของสายลําดับหลัก
5) หาค่าเฉลี่ยของความแม่นของความถี่โดยประมาณที่ได้จาก
วิธีต่างๆ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐานและฐานนิ ยมของแต่ละช่วงความถี่
นําไปสร้างกราฟ

5. ผลการทดลอง
จากการทดลองประกอบสายลําดับหลักจากชุดของสายลําดับ
ที่มีความแตกต่างกันประมาณร้อยละ 2 และมี 2 อัลลีล สําหรับแต่ละ
ตําแหน่ง ได้ความแม่นของสายลําดับที่ประกอบได้ดงั รู ปที่ 3
Mean
120

4.2 จําลองการอ่ านข้ อมูลด้ วยเครื่อง Roche GS FLX
1) สุ่มเลือกสายลําดับโดยถ่วงนํ้าหนักตามความถี่ของแต่ละ
สายลําดับ

accuracy %

Sequencer

100
80
60
40
20

2) สําหรับสายลําดับที่เลือก สุ่มตําแหน่งเริ่ มต้นและอ่านจน
ครบความยาวระหว่าง 200-300 bp
3) ทําซํ้าจนกว่าจะได้จาํ นวนชิ้นส่วนของสายลําดับครบ
จํานวน ในที่น้ ีอ่านทั้งหมด 10,000 เส้น

0
10-19 20-29 30-39 40-49

50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

frequency %

รู ปที่ 3 กราฟความแม่นของสายลําดับหลักที่ประกอบได้ โดยวัดความ
แม่นจากร้อยละของตําแหน่งที่ตรงกับเส้นต้นแบบ

จากรู ป ความแม่นเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่สายลําดับหลักมากขึ้น
โดยความแม่นเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่สายลําดับหลักมีความถี่ 90-99 % คือ
ร้อยละ 98.60 และความแม่นเฉลี่ยทั้งหมดคือร้อยละ 86.91
ผลที่ได้จากการประมาณค่าความถี่ของสายลําดับหลักจาก
ความถี่อลั ลีลแต่ละตําแหน่งด้วยค่ามัธยฐาน ได้ความแม่นดังรู ปที่ 4
Median
120

accuracy %
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รู ปที่ 4 กราฟความแม่นของความถี่สายลําดับหลักที่ประมาณได้ จาก
ค่ามัธยฐานของความถี่อลั ลีลแต่ละตําแหน่ง
จากรู ป ความแม่นของความถี่สายลําดับเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่สาย
ลําดับหลักเพิม่ ขึ้นเช่นเดียวกับความแม่นของสายลําดับ และจากชุดข้อมูล
ที่ทดลองนี้ ค่ามัธยฐานให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงที่สุดโดยมีความแม่นร้อย
ละ 99.09 สําหรับชุดข้อมูลที่สายลําดับหลักมีความถี่ 90-99 % และมีความ
แม่นเฉลี่ยร้อยละ 96.40

6. สรุป

ขั้นตอนวิธีที่นาํ เสนอสามารถประกอบสายลําดับหลักได้ที่
ความแม่นสูงสุดร้อยละ 98.60 โดยมีความแม่นของความถี่สูงสุ ดร้อยละ
99.09 ซึ่งความแม่นอาจสูงขึ้นเมื่ออ่านชิ้นส่วนของสายลําดับมากขึ้น (ใน
งานวิจยั นี้ กาํ หนดจํานวนการอ่านที่ 10,000 ชิ้น ซึ่ งตํ่ากว่าประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ อง)
นอกจากนี้ ยงั สามารถออกแบบขั้นตอนวิธีให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้นโดยอาศัยวิธีการเชิ งสถิติที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้นในการประมาณ
ค่าความถี่ของสายลําดับหลัก หรื อ ปรับปรุ งขั้นตอนการเลือกชิ้นส่ วนตั้ง
ต้นในขั้นตอนประกอบสายลําดับหลัก จากที่เลือกตําแหน่งแรกหรื อส่ วน
หัวก่อน อาจปรับเป็ นเลือกชิ้นส่ วนตั้งต้นจากตําแหน่งที่มีความถี่สูงสุ ด
หรื อสุ่มเลือกตําแหน่งตั้งต้นต่างๆ กันหลายๆ ครั้งแล้วเลือกผลลัพธ์ท่ีพบ
บ่อยที่สุด เป็ นต้น
ขั้นตอนวิธีการประกอบสายลําดับหลักนี้ อาจพัฒนาไปใช้กบั
ข้อมูลจากเทคโนโลยีการอ่านสายลําดับแบบขนานจํานวนมากเทคโนโลยี
อื่น เช่น Solexa ซึ่งสามารถอ่านได้ส้ นั กว่า แต่อ่านได้จาํ นวนมากกว่า
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