GOOD DOCTOR หมออัจ ฉริ ย ะ ออทิ ส ติ ก
AUTISTIC SAVANT: GOOD DOCTOR

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

กู๊ด ด็อกเตอร์ (Good Doctor) เป็ นซีรียด์ งั ที่ถูกนํามาสร้างแล้วในหลายประเทศ เริ่มต้นจากต้นฉบับของเกาหลีใต้ ในปี
ค.ศ. 2013 ถูกนํามาสร้างใหม่ในแบบฉบับของอเมริกนั ปี ค.ศ. 2017 แบบฉบับของญี่ปนุ่ ปี ค.ศ. 2018 นอกจากนี้
ยังมีภาคต่อของอเมริกนั อีกหลายซีซนั ่ ล่าสุดซีซนั ่ 5 ในปี ค.ศ. 2021 และซีซนั ่ 6 เร็ว ๆ นี้
เป็ นซีรียท์ ี่นําเรื่องราวความอัจฉริยะของบุคคลออทิสติกมาถ่ายทอด ทําให้ผคู ้ นได้รจู ้ กั กันทัว่ โลกอีกครั้ง ผ่านตัวละครที่
เป็ นแพทย์ประจําบ้านศัลยกรรม (surgical resident) นําเสนอเรือ่ งราวให้เห็นถึงความสามารถของผูท้ ี่เป็ นออทิสติก
พร้อมกับแสดงให้เห็นอาการบางอย่างที่ยงั หลงเหลืออยู่ ซึ่งความเป็ นจริงในปั จจุบนั บุคคลออทิสติกสามารถทํางานได้
หลากหลายอาชีพ ไม่วา่ จะเป็ น แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร อาจารย์ นักวิจยั นักธุรกิจ ฯลฯ

ซีรีย์ เรื่อง good doctor ฉบับเกาหลีใต้ อเมริกา และญี่ปุ่น

ซีรียต์ น้ ฉบับของเกาหลีใต้ ช่อง KBS2 เรื่อง “Good Doctor” หมอพัคชีอน แพทย์ประจําบ้านศัลยกรรมเด็ก รับบทโดย
จูวอน (Joo Won) ส่วนรีเมคฉบับญี่ปุ่น ช่อง Fuji TV เรื่อง “Good Doctor” หมอมินาโตะ ชินโด แพทย์ประจําบ้าน
ศัลยกรรมเด็ก รับบทโดยเคนโตะ ยามาซากิ (Kento Yamazaki) ในขณะที่รีเมคฉบับอเมริกนั ช่อง ABC เรือ่ ง “The
Good Doctor” หมอฌอน เมอร์ฟี่ (Shaun Murphy) เป็ นแพทย์ประจําบ้านศัลยกรรมทัว่ ไปซึ่งต่างจากซีรียข์ องอีก 2
ชาติ รับบทโดย เฟรดดี ไฮร์มอร์ (Freddie Highmore) เคสผูป้ ่ วยจะหลากหลายกว่า และสร้างหลายซีซนั ่ ต่อเนื่ อง จนถึง
ซีซนั ่ 5 ในปั จจุบนั
ซีรียแ์ ต่ละชาติจะปรับเปลี่ยนรายละเอียด นํามาสร้างในแบบฉบับของตัวเอง ต้นฉบับเกาหลีใต้จะดูมุ๊งมิ้ ง โรแมนติก ฟี
ลกู๊ด ฉบับอเมริกนั จะเน้นเรียล สมจริง การดําเนิ นเรื่องกระชับ ในขณะที่ฉบับญี่ปุ่นดูโทนอบอุน่ ดรามาถึง บีบคั้นหัวใจ
แต่พล็อตเรื่องหลักเหมือนกัน คือ ตัวเอกเป็ นแพทย์ประจําบ้านศัลยกรรมที่มีอาการออทิสติก มีความจําเป็ นเลิศ แต่มี
ข้อบกพร่องในด้านทักษะทางสังคมและการสื่อสารกับผูค้ น ต้องพิสูจน์ตวั เองจนได้รบั การยอมรับจากผูป้ ่ วยและเพื่อน
ร่วมงาน ด้วยความสามารถที่มีอยู่ ทําให้เขาพัฒนาตนเองจนก้าวข้ามขีดจํากัด และทุกคนมองข้ามความเป็ นออทิสติก
ไปได้
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เป็ นเรื่องยากที่ผปู ้ ่ วยที่จะเข้ารับการรักษากับคุณหมอท่านนี้ จะไม่รสู ้ ึกวิตกกังวล หรือมีขอ้ กังขา เนื่ องจากคุณหมอมี
บุคลิกท่าทางแปลก การพูดจาก็ดูแตกต่างจากหมอคนอื่น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยเด็กซึ่งพ่อแม่ยิ่งต้องไม่มนั ่ ใจเป็ นธรรมดา
ยิ่งเป็ นเรื่องการผ่าตัดยิ่งแล้วใหญ่ แต่สุดท้ายผลการผ่าตัดก็เป็ นตัวพิสจู น์ให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็น
ชัดเจนว่า การตัดสินคนไม่ควรดูจากลักษณะท่าทางภายนอก หรือดูวา่ เขามีความผิดปกติอะไร แต่ควรพิจารณาจาก
ความรูค้ วามสามารถมากกว่า และที่สาํ คัญคือ แม้เขาจะมีความแตกต่าง แต่ก็สามารถช่วยเหลือผูค้ นและสังคมได้ไม่
น้อยกว่าคนอืน่ เช่นกัน
คําว่า Good Doctor เป็ นคําถามที่คุณหมอตัวเอกของเรื่องถามว่า “หมอที่ดีเป็ นอย่างไร” แล้ว ซีรียน์ ี้ ก็สามารถชวนให้
ผูช้ มร่วมหาคําตอบของการเป็ นหมอที่ดีวา่ เป็ นอย่างไร ความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นหมอศัลยกรรมเด็กของตัวเอกในเรื่อง
ชัดเจนมาก เมื่อถูกถามว่าทําไมถึงอยากเป็ นหมอ คําตอบของเขาก็คือ “ผมเห็นพี่ชายขึ้ นสวรรค์ไปต่อหน้าตอนยังเด็ก
อยูเ่ ลย ไม่ได้โตเป็ นผูใ้ หญ่ ผมเลยอยากช่วยให้เด็กได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่”
ออทิสติกที่เข้าขั้นระดับอัจฉริยะ หรือมีความสามารถแบบพิเศษ เรียกว่า ออทิสติก ซาวองก์ (Autistic Savant) พบได้
ประมาณร้อยละ 10 แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่ละคน อาจเป็ นความสามารถพิเศษในด้านการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์ ด้านความจําที่สามารถจดจํารายละเอียดได้ทุกอย่างแม่นยํา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือด้านอื่น ๆ
ในซีรียแ์ สดงให้เห็นชัดเจน เช่น มีความจําเป็ นเลิศ สามารถจดจํารายละเอียดต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี จากการอ่าน
หนังสือเพียงรอบเดียว เมื่ออายุเพียง 7 ขวบ ก็สามารถจดจําอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายคนได้ท้งั หมดจากการอ่าน
สามารถจําประวัติคนไข้ได้ละเอียดเพียงแค่อ่านรอบเดียวเท่านั้น มีความสามารถที่จะประมวลผลภาพที่ตาเห็น แล้ว
สร้างออกมาให้เป็ นแบบจําลองสามมิติในสมองทําให้เห็นอวัยวะภายในร่างกายชัดเจน ซึ่งช่วยเสริมความเป็ น
ศัลยแพทย์ได้ดีเยี่ยม
ซีรียน์ ี้ ได้สื่อสิ่งที่เป็ นอาการของออทิสติกออกมาได้ชดั เจนเช่นเดียวกัน จึงช่วยให้คนที่ไม่ได้รจู ้ กั ออทิสติกดีนัก สามารถ
เข้าใจผูป้ ่ วยโรคนี้ ได้มากยิ่งขึ้ น ในวัยเด็กแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เขามักจะแยกตัวเล่นคนเดียว หมกมุ่นอยูก่ บั สิ่งที่สนใจ
ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อน ไม่รวู ้ ธิ ีเข้าหาเพื่อน และมักถูกกลัน่ แกล้งรังแกเป็ นประจํา
การไม่รกู ้ าลเทศะ หรือทักษะทางสังคมที่ไม่เหมาะสม เช่น คิดจะเดินก็เดินไปเลย คิดจะพูดก็พูดโพล่งออกมาแบบไม่รู ้
จังหวะจะโคน พูดจาตรงไปตรงมาแบบตรงเกิน ไม่ไว้หน้าใคร ไม่รกั ษานํ้าใจ แต่ก็จริงใจ ไม่มีเสแสร้ง
อาการหลักของออทิสติกอีกอย่างคือ การไม่เข้าใจภาษาท่าทาง หรือแสดงภาษาท่าทางไม่เหมาะสม ภาษาท่าทาง ใน
ที่นี้หมายถึงอวัจนะภาษา ซึ่งรวมถึง สีหน้า ท่าทาง นํ้าเสียง และแววตา เช่น ในฉบับภาษาญี่ปนุ่ ผูช้ ่วยพยาบาลกําหมัด
ขึ้ นเพื่อจะให้มาชนหมัดกัน (fist bump) สื่อถึงการยินดีในสิ่งที่ทาํ สําเร็จ แต่ท้งั หมอพัคซีอนและหมอชินโดไม่เข้าใจ ก็
เลยไปเป่ ายิ้ งฉุบแทน โดยการแบบมือออกกระดาษแทนการชนหมัดกัน ในฉบับเกาหลีใต้ หมอพัคชีอนพยายามทําท่ามุ๊
งมิ้ งตามนางเอก แต่ดทู ่าทางเก้งก้างมากกว่า นอกจากนี้ ยังไม่ค่อยสบตาผูท้ ี่พูดคุยด้วย ไม่ค่อยแสดงสีหน้าและอารมณ์
ความรูส้ ึกต่าง ๆ มักจะมีสีหน้าเฉยตลอดเวลา แบบต้องฝื นยิ้ มถึงยิ้ มออก หรือถ้าตลกก็ตลกหน้าตาย ตอนเด็กพี่ชาย
ฉลองวันเกิดร้องเพลงแฮปปี้ เบิรด์ เดย์ให้พคั ชีอน เขาก็นัง่ เฉย สีหน้าเฉย ไม่แสดงความดีใจ เหมือนไม่มีส่วนร่วมเลย
ผูท้ ี่เป็ นออทิสติกมักไม่สามารถแยกแยะออกได้วา่ อะไรเป็ นมุกตลกหรืออะไรคือการประชดประชัน เขาไม่สามารถ
สังเกตจากภาษาท่าทางเพื่อประกอบคําพูดได้ ซึ่งก็ดูเหมือนเป็ นเรื่องน่ ารักน่าเอ็นดูสาํ หรับคนดูซีรีย์ แต่ในชีวิตจริงก็
เป็ นปั ญหาใหญ่ การไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ มักทําให้เขาถูกเอาเปรียบประจํา ถูกบุลลี่ (bully) หรือกลายเป็ นตัวตลก
ของเพื่อนไป บางทีก็ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยูใ่ นคําพูด เช่น มีฉากที่นางเอกบอกให้หมุนหัวไปซึ่งหมายถึง
ให้หนั หลังไปอย่ามอง (กําลังจะใส่เสื้ อผ้า) เขาก็หมุนหัวไปมาจริง ๆ
ด้านความคิด พฤติกรรม และความสนใจ ที่มกั ยึดติดในรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีความยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น
เดินทางไปกลับที่ทาํ งานในเส้นทางเดิม ๆ รูปแบบเดิม ๆ และใช้เวลาเท่าเดิมเป๊ ะ เหมือนที่คุณหมอในเรื่องท่องวิธี
เดินทาง รถจอดกีป่ ้ าย ใช้เวลากีน่ าที และรับประทานอาหารเมนู เดิม ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยทําก็จะไป
ไม่เป็ นเหมือนกัน มักยึดถือในกฎที่เคยถูกสอนมาอย่างตายตัว ไม่ยืดหยุน่
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มักมีรูปแบบการแสดงท่าทางซํ้า ๆ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัว (mannerism) เช่น หมอฌอน ชอบเอามือเกี่ยวประสานกัน
บริเวณท้อง เพื่อให้ตวั เองสบายใจไม่ตื้นเต้น ซึ่งเป็ นวิธีแก้ปัญหาไม่ให้สะบัดมือไปมาสะเปะสะปะ (stereotype) ซึ่งเป็ น
อาการที่พบได้บ่อย วิธีนี้เรียกว่า “การเก็บมือ” (quiet hands)
ระบบประสาทสัมผัสที่ไวกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติ แสดงออกโดยการอุดหู สะบัดมือ เขย่งปลายเท้า หรือชอบจ้องมอง
สิ่งของหมุน ๆ เป็ นอาการที่พบได้บ่อยในออทิสติก แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นชัดในซีรียช์ ุดนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มออทิสติก
ที่ไม่รุนแรง จะพบลักษณะอาการดังกล่าวน้อยลง
ในด้านความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ ทําได้ดี สามารถสื่อสาร และเรียนรูส้ ิ่งใหม่ ๆ ได้
ทํางานได้ และปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้ดีพอสมควร ถือว่าเป็ นกลุ่มออทิสติกที่มีศกั ยภาพสูง
อย่างไรก็ตาม ออทิสติกยังคงเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําในบางเรื่องอยู่ หรือควรมีผใู ้ ห้การปรึกษา
เป็ นครั้งคราวเมื่อเกิดปั ญหาขึ้ น ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วก็ตามที วัยที่เติบโตขึ้ นปั ญหาการปรับตัวกับเรื่องใหม่ ๆ
ก็มกั ตามมาเช่นเดียวกัน เป็ นเหตุผลที่บุคคลออทิสติกยังคงต้องได้รบั การดูแลจากแพทย์ต่อเนื่ องจากเล็กจนโต ยิ่งได้รบั
การดูแลเร็วและต่อเนื่ อง ผลลัพธ์ก็ยิ่งดีเช่นเดียวกัน
ซีรีย์ กู๊ด ด็อกเตอร์ (Good Doctor) ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง เรนแมน (Rain man) ซึ่งเคยโด่งดังเมื่อ 30 กว่าปี ก่อน
นําเสนอความเป็ นออทิสติกอัจฉริยะเช่นเดียวกัน แต่เรนแมนสะท้อนมุมมองและแนวคิดด้านสุขภาพจิตในยุค 3 ทศวรร
ตก่อน ที่เชื่อว่า การดูแลโดยสถาบันเป็ นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ออทิสติกได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี ได้เรียนหนังสือใน
โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง ได้ทาํ งานโรงงานในอารักษ์ ภายใต้การดูแลของสถาบันทั้งหมด ในขณะที่ กู๊ด ด็อกเตอร์
สะท้อนมุมมองและแนวคิดด้านสุขภาพจิตในปั จจุบนั ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก เน้นการคืนออทิสติกให้กบั ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพ ช่วยทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง
(Independent Living) โดยความเกื้ อกูลของชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิดการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่การสงสารหรือ
สงเคราะห์อีกต่อไป
แต่สิ่งหนึ่ งที่ยงั เปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คือความเข้าใจของผูค้ นรอบข้างที่มีต่อผูท้ ี่เป็ นออทิสติก ในภาพยนตร์ก็ยงั สะท้อน
ให้เห็นชัดเจนว่ายังไม่เข้าใจ ยังไม่ยอมรับ ต้องรอการพิสจู น์ตวั เองของผูท้ ี่เป็ นออทิสติกมากกว่าคนอื่น ๆ ในซีรียไ์ ด้รบั
การยอมรับเพราะความเป็ นอัจฉริยะ ความสามารถที่โดดเด่น และความเป็ นหมอ แล้วในโลกความเป็ นจริง ถ้าเป็ นออทิ
สติกที่มีความสามารถเท่ากับคนรอบข้างหรือน้อยกว่าจะได้รบั การยอมรับไหม ทุกคนจะสามารถมองข้ามความเป็ น
ออทิสติกได้ไหม อาจไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความสามารถด้วยซํ้า ในซีรียย์ งั สะท้อนความคิดที่ไม่ยอมรับหมอที่เป็ นออทิ
สติกชัดเจน เช่น ผูจ้ ดั การโรงพยาบาลให้ความเห็นว่า “โรงพยาบาลเราไม่ใช่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการนะ จะให้คนแบบนี้ มา
อยูท่ าํ ไม”
เมื่อย้อนมอง ก็จะคงคล้าย ๆ กับสถานการณ์ของไทยในปั จจุบนั ที่มีบุคคลออทิสติกเข้าทํางานในสาขาอาชีพต่าง ๆ มี
ทั้งที่เขาบอกเองว่าเป็ นออทิสติก หรือเป็ นออทิสติกแต่ไม่ได้บอกใคร จนถึงไม่เคยรูว้ า่ ตนเองเป็ นออทิสติก บางคนมี
ปั ญหาการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน อ่านบทความจนสงสัยว่าตนเองเป็ นออทิสติก แล้วมาขอพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
และรับการปรึกษาเอง ก็พบมาแล้ว
ถึงจะเป็ นออทิสติก แต่ก็มีความรู ้ ความสามารถในการทํางาน อาจมีปัญหาเรือ่ งทักษะทางสังคมและบุคลิกภาพบ้าง
บางครั้งทําอะไรหรือพูดอะไรที่ไม่ถูกกาลเทศะไปบ้าง แต่ถา้ ทุกคนพยายามเข้าใจ และเรียนรูค้ วามเป็ นออทิสติกไป ก็
สามารถทํางานและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขได้ เราจะมีเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมสังคม ที่เป็ นออทิสติกอย่างไม่มี
การแบ่งแยก
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