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¡ÒÃ¨íÒá¹¡äÇÃÑÊ´ŒÇÂÃÐºº¢Í§ GISAID 
นับตัง้แตการระบาดของไวรัส sarscoronavirus-2 

(SARS-CoV-2)   ซึ่ ง เปนสาเหตุของโรคโควิด-19 

( coronavirus disease- 19, COVID- 19)  ที่ เ มื อ ง อู ฮั่ น 

ประเทศจีน ตัง้แตปลายป 2562 ที่ผานมา ไวรัสไดมกีาร

แพรกระจายในประชากรมนุษยมากกวา 210 ประเทศ

ทั่วโลกภายในเวลาไมถึง 4 เดอืน เนื่องจาก SARS-CoV-2 

เปนไวรัสในตระกูลโคโรนาที่มีจีโนมเปน RNA สายบวก 

เสนเดี่ยว ที่มีขนาดยาวถึง 29,903 เบส การเปลี่ยนแปลง

ของรหัสพันธุกรรมของไวรัส (mutation) จึงเปนเรื่องปกติ

ที่สามารถพบได แตดวยคุณสมบัตเิฉพาะตัวของไวรัสใน

ตระกูลนี้ที่สามารถแกไขเบสที่ผิดพลาดไดในขณะที่เพิ่ม

จํานวนในเซลลเจาบาน ซึ่งจะตางจาก RNA viruses 

ชนิดอื่นที่ใชเอนไซม RNA dependent RNA polymerase 

(RdRp) เหมือนกัน แตไมมี proof reading activity  ทั้งนี้

เนื่องจาก coronavirus มีโปรตีน Nsp14 ซึ่งมี exonuclease 

activity (ExoN) สามารถแกไขเบสที่ผิดพลาดอันเกิดจาก

การทํางานของเอนไซม RdRp ได ซึ่งเปนคุณสมบัติพิเศษ

ของ RNA virus ที่มีจีโนมเปนสายยาว (Minskaia E, et al. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2006; 103:5108-13) ดังนัน้

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 จึง

เกิดขึ้นคอนขางชา ขอมูลลาสุดพบวาความแตกตางทั้ง

จีโนมของ SARS-CoV-2 แตละสายพันธุเฉลี่ยมีเพียงแค 

7.23 ตําแหนง  แตดวยจี โนมที่มีขนาดใหญ  การ

เปลี่ยนแปลงในตําแหนงตาง ๆ เมื่อถูกรวบรวมอยูในรูป

ของแผนภูมวิวิัฒนาการ (phylogenetic tree) จะสามารถ 

  

 

เห็นภาพที่ซับซอนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจํานวนขอมูลของไวรัส

มีมากขึ้นเพื่อใหงายตอการอางอิง และการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของไวรัส  นักไวรัสวิทยาจึงจําแนก SARS-

CoV-2 ออกเปน clade ยอย ๆ โดยอาศัยระบบ GISAID 

( Global initiative on sharing all influenza data)  เ พื่ อ

สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของเบสบนจีโนมของไวรัส

เทียบกับสายพันธุเริ่มตนคือ Wuhan-Hu-1 (GenBank 

accession number NC_045512.2) จึงสามารถจัดกลุม

ของ SARS-CoV-2 ไดดังนี้ 

Clade L คือไวรัสสายพันธุ เริ่มแรก หรือ 

Wuhan-Hu-1-like คือ สายพันธุ เริ่มแรกที่ระบาดใน

เมอืงอูฮั่นตัง้แตปลายป 2562 จนถงึกลางเดือนมกราคม 

2563 ไวรัสกลุมนี้รูจักกันดวีาเปนสายพันธุตัง้ตน 

Clade S  ในชวงกลางเดือนมกราคมเปนตนมา 

เริ่มพบไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนิวคลิโอไทด 2 

ตําแหนงพรอม  ๆ  กัน ไดแก  C ที่ ตําแหนง  8 ,782 

เปลี่ยนเปน T (C8782T) ซึ่งตรงกับกรดอะมิโนที่ตําแหนง 

76 ของโปรตีน NSP4 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปน 

silent mutation คือ ไมมีผลตอกรดอะมิโนในตําแหนง

ดังกลาว (S76S) และ ตําแหนงที่สอง ที่พบในไวรัส clade นี้ 

คือ T ที่ตําแหนง 28,144 เปลี่ยนเปน C (T28144C) ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลให กรดอะมโินที่ตําแหนง 

84 ของโปรตีน ORF8 เปลี่ยนจาก leucine ไปเปน serine 

(L84S)  ไวรัสที่พบวามีการเปลี่ยนแปลง 2 ตําแหนงนี้จะ

ถูกจัดจําแนกเปน “clade S”  
  



 

 
Clade V ในเวลาตอมา นักไวรัสวิทยาไดพบ

การเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมของไวรัส clade L 

ตอไปอีก 2 ตําแหนงสําคัญ คือ G ที่ตําแหนง 11,083 

เปลี่ยนไปเปน T สงผลให กรดอะมโินที่ตําแหนง 37 ของ

โ ป ร ตี น  NSP6 เ ป ลี่ ย น จ า ก  leucine ( L)  ไ ป เ ป น 

phenylalanine (F) หรอื L37F และ G ที่ตําแหนง 26,144 

เปลี่ยนไปเปน T สงผลใหกรดอะมโินที่ตําแหนง 251 ของ

โปรตีน ORF3a เปลี่ยนจาก glycine (G) ไปเปน valine 

( V)  ห รื อ  G251V   จึ ง จั ด ไ ว รั ส  clade L ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไวรัสกลุมใหม ช่ือวา “clade V” 

Clade G ในชวงเริ่มตนของเดือนมีนาคม ไวรัส 

SARS-CoV-2 โดยเฉพาะ clade L เริ่มมกีารระบาดออก

นอกประเทศจีน ไปยังกลุมประเทศในทวีปยุ โรป 

โดยเฉพาะประเทศ อติาล ีและเยอรมน ีการศกึษาจีโนม

ของไวรัสที่แยกไดในผูปวยในทวีปยุโรปเริ่มพบการ

เปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดที่สุดคอื เบส A ที่ตําแหนง 23,403 

เปลี่ยนแปลงไปเปน G (A23403G) ซึ่งการกลายพันธุที่

ตําแหนงดังกลาว สงผลใหกรดอะมิโนที่ตําแหนง 614 

ของโปรตีน S (spike protein) เปลี่ยนจาก aspartate (D) 

เปน glycine (G) หรือ D614G   และสายพันธุไวรัสที่มี

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะถูกจําแนกเปน “clade G” 
ปจจุบันนี้ ไวรัสใน clade G เปนสายพันธุหลักที่มีการ

แพรกระจายในทุกทวีป มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร

ยืนยันวา การเปลี่ยนแปลง D614G ของ S protein อาจ

สงผลใหไวรัสมีความสามารถในการติดเช้ือเขาสูเซลล

เจาบานไดดีขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลตอ

ความรุนแรงของโรคในมนุษย หรอืสัตวทดลอง 

นอกจากนี้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมเชิงลึกของไวรัสใน clade G เทียบกับ clade L 

ซึ่งเปนสายพันธุเริ่มตน ยังพบวา นอกจาก D614G แลว 

 

  

ยังพบการเปลี่ยนเบสอีก 3 ตําแหนงเกิดขึ้นในไวรัสกลุมนี้

อีกดวย คือ C ที่ตําแหนง 241 เปลี่ยนเปน T (C241T) ซึ่ง

เปนสวน 5’UTR, C ที่ตําแหนง 3,037 เปลี่ยนเปน T ซึ่ง

เปน silent mutation (F106F) ในตําแหนงกรดอะมิโนที่ 

106 ของโปรตีน NSP3 และตําแหนงที่  3  คือ C ที่

ตําแหนง 14,408 เปลี่ยนเปน T ซึ่งสงผลใหกรดอะมิโน

ตําแหนงที่ 314 ของโปรตีน NSP12b เปลี่ยนจาก proline 

(P) ไปเปน leucine (L) (P314L) 

Clade GH การวิเคราะหจีโนมพบวาไวรัสใน 

clade G เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลง

แรก คอื G ในตําแหนงที่ 25,563 เปลี่ยนเปน T สงผลให 

กรดอะมิโนตําแหนงที่ 57 ของโปรตีน ORF3a เปลี่ยน

จาก glutamine (Q)  ไปเปน histidine (H)  หรือ Q57H   

ไวรัสใน clade G ที่พบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะถูก

แตกยอยออกไปเปน “clade GH” โดยไวรัสกลุมนี้พบได

มากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งปจจุบัน ไวรัส clade G 

มากกวา 90% ในสหรัฐอเมรกิา จัดอยูใน GH 

Clade GR ในเวลานี้พบวาไวรัส clade G ทีแ่ยก

ไดในทวีปยุโรป และ อเมริกาใต ไดมีการเปลี่ยนแปลงเบส 

3 ตําแหนงติดกันที่ตําแหนง 28,881-3 จาก GGG เปน 

AAC โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหตําแหนง

กรดอะมิโนของโปรตีนนิวคลิโอแคปซิด (nucleocapsid -

N protein) ตําแหนงที่ 203-204 เปลี่ยนจาก RG เปน KR 

หรอื RG203KR   ซึ่งไวรัส clade G ที่พบการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว จะถูกแยกยอยเปน “clade GR” 

Clade O โดยอั กษร  O มีที่ ม าจากคํ า ว า 

“Others” ซึ่งจะหมายถึงไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ

สุม ไมสามารถจัดจําแนกไวใน clade ตาง ๆ ตามที่ได

กลาวมาในขางตน 

 



 
 

จากแผนภาพสรุปดานลาง จะเห็นวาววิัฒนาการของไวรัส SARS-CoV-2 ในปจจุบัน มกีารเปลี่ยนแปลงจาก

สายพันธุเริ่มตน (clade L) ไปเปน clade G อยางชัดเจน คดิเปนกวา 75% ของขอมูลไวรัสทัง้หมดในฐานขอมูล GISAID 

โดยมสีัดสวนจํานวนไวรัสใน GR มากกวา GH อยูเล็กนอย 

 

 

 
 

Mercatelli D, et al. Front Microbiol. 2020;11:1800 

รูปท่ี 1  ววิัฒนาการของ SARS-CoV-2 (ภาพโดย อนันต จงแกววัฒนา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡ÒÃ¨íÒá¹¡äÇÃÑÊ´ŒÇÂÃÐºº Nextstrain   
การจัดจําแนกดวยระบบ Nextstrain บางครัง้จะมคีนเรียกวาเปนระบบ year-clade nomenclature โดยมี

หลักการในการจัดจําแนกไวรัสโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

1. ช่ือของ clade จะเริ่มตนดวยเลขสองตัวหลังของปคริสตศักราชที่พบหรือแยกเช้ือไวรัสสายพันธุนั้นได เชน ไวรัส

สายพันธุ Wuhan-Hu-1 ถูกแยกไดในป 2019 จะอยูใน clade 19  สวนไวรัสที่แยกไดจากการระบาดใหญใน

อนิเดยีถูกแยกไดในป 2020 จะอยูใน clade 20 เปนตน 

2. ใน clade ที่แยกไดตามปในขอ 1. จะสามารถแยกยอยตอไดโดยใชอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ คือ A, B, C โดย

หลักการในการแตกยอยเปน clade ใหม คือ ตองมีไวรัสที่มีความถี่ของการเกิด mutation นั้น ๆ มากกวา 20% 

เมื่อเทยีบกับขอมูลของไวรัสที่ระบาดทั่วโลกในขณะนัน้  

3. ไวรัสในชวงป 2019 จะถูกแบงออกเปน 2 clades หลัก ๆ คือ 19A และ 19B  และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบของ 

GISAID แลว 19A คอื ไวรัส clade L, O และ V   และ 19B คอื ไวรัส clade  S  

4. ไวรัสในชวงป 2020 สวนใหญจะเปนกลุมที่มี D614G หรือ clade G  ดังนั้น ไวรัสในกลุมนี้จะถูกจัดอยูใน clade 

20A   และไวรัสใน clade GR ถูกจําแนกออกมาเปน clade 20B   และไวรัส clade GH  ไดถูกจําแนกเปน 20C  

 

ปจจุบันไวรัสที่จําแนกดวยระบบนี้มเีพยีง 19A, 19B, 20A, 20B, และ 20C ตามภูมิภาคที่แยกไวรัสได 

ตามลําดับ ดังรูปที่ 2 

 

 

ที่มา https://covid-19chronicles.cseas.kyoto-u.ac.jp/post-041-html/ 

 

รูปที่ 2  การจําแนกสายพันธุไวรัส SARS-CoV-2 ตามระบบ Nextstrain 

 

 

 

https://covid-19chronicles.cseas.kyoto-u.ac.jp/post-041-html/


 

¡ÒÃ¨íÒá¹¡äÇÃÑÊ´ŒÇÂÃÐºº Pangolin system ËÃ×Í cov-lineage 

การจัดจําแนก SARS-CoV-2 อีกระบบหนึ่งที่นิยมใชอางอิงโดยเฉพาะกับสายพันธุที่มีการระบาดในแตละ

ทองที่ โดยไดมีการแบงไวรัสออกเปน 2 lineages คือ  A และ B  แทนที่จะแบงเปนหนวยใหญ คือ clade เหมือนใน  

2 ระบบกอนหนานี้ หลักการใหญ ๆ ของระบบนี้จะขึ้นอยูกับสมมติฐานที่วา ไวรัสตนกําเนิดของ SARS-CoV-2 คือ 

ไวรัสที่พบในคางคาว   ไดแกสายพันธุ RaTG13 หรือ RmYN02  โดยยึดเอา SARS-CoV-2 ที่มีตําแหนงเบสเหมือนกับ

ไวรัสคางคาว เปนสายพันธุบรรพบุรุษใกลสุด (most recent common ancestor- MRCA) คือ ตําแหนง 8,782 ในยีน 

ORF1ab และ ตําแหนง 28,144 ในยีน ORF8 เชน เช้ือ SARS-CoV-2 สายพันธุ Wuhan/WH04/2020 จัดอยูใน lineage A 

สวนสายพันธุอื่นที่เบส 2 ตําแหนงนี้แตกตางออกไป จะจัดอยูใน lineage B   ซึ่งเปนที่นาสนใจวาสายพันธุ Wuhan-

Hu-1 ถงึแมจะถูกถอดรหัสไดกอน แตดวยเหตุผลดังกลาวจงึถูกจัดอยูใน Lineage B 

จาก lineage ตั้งตน นักไวรัสวิทยาไดกําหนดกฎเกณฑในการใสตัวเลขที่ตามหลัง lineage เชน A.1.1 หรือ 

B.1.1 หรอื B.2.2 เปนตน โดยตัวเลขยิ่งอยูใกลกันมากก็จะมคีวามใกลเคยีงกันมาก เชน B.2.2.2 จะมคีวามใกลเคยีงกับ 

B.2.3.2 มากกวา B.1.1.1 เปนตน เนื่องจากหลักเกณฑในการใสตัวเลขดังกลาวคอนขางซับซอน นักวิจัยที่ออกแบบ

ระบบนี้มาจึงไดพัฒนา website ช่ือวา Pangolin (Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak LINeages) 

[https://pangolin.cog-uk.io/] เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถตรวจสอบไดวารหัสพันธุกรรมของไวรัส

ที่ศึกษาอยูนั้น จัดอยูใน lineage หรือ clade ใดเมื่อเปรียบเทียบกับฐานขอมูลที่ไดจากการจัดจําแนกโดยใชระบบอื่น 

ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

SNP: sigle nucleotide polymorphism  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3. ความสัมพันธของระบบที่ใชใน

การจัดจําแนก SARS-CoV-2  

(Alm E, et al. Euro Surveill. 

2020;25(32): 2001410) 
 

 

https://pangolin.cog-uk.io/

