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GOOD DOCTOR หมออัจฉริยะ ออทิสติก 

AUTISTIC SAVANT: GOOD DOCTOR 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

กู๊ด ด็อกเตอร ์(Good Doctor) เป็นซีรียด์งัท่ีถูกนํามาสรา้งแลว้ในหลายประเทศ เริ่มตน้จากตน้ฉบบัของเกาหลีใต ้ในปี 

ค.ศ. 2013 ถูกนํามาสรา้งใหม่ในแบบฉบบัของอเมริกนั ปี ค.ศ. 2017 แบบฉบบัของญี่ปุ่ น ปี ค.ศ. 2018 นอกจากน้ี

ยงัมีภาคต่อของอเมริกนัอีกหลายซีซัน่ ล่าสุดซีซัน่ 6 ในปี ค.ศ. 2023 และอาจมีซีซัน่ 7 เร็ว ๆ น้ี 

เป็นซีรียท่ี์นําเรื่องราวความอจัฉริยะของบุคคลออทิสติกมาถ่ายทอด ทาํใหผู้ค้นไดรู้จ้กักนัทัว่โลกอีกครั้ง ผ่านตวัละครท่ี

เป็นแพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรม (surgical resident) นําเสนอเรือ่งราวใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูท่ี้เป็นออทิสติก 

พรอ้มกบัแสดงใหเ้ห็นอาการบางอยา่งท่ียงัหลงเหลืออยู ่ซ่ึงความเป็นจริงในปัจจุบนั บุคคลออทิสติกสามารถทาํงานได้

หลากหลายอาชีพ ไม่วา่จะเป็น แพทย ์ทนัตแพทย ์วิศวกร อาจารย ์นักวิจยั นักธุรกิจ ฯลฯ  

 
ซีรีย ์เรื่อง good doctor ฉบบัเกาหลีใต ้อเมริกา และญ่ีปุ่น 

 

ซีรียต์น้ฉบบัของเกาหลีใต ้ชอ่ง KBS2 เรื่อง “Good Doctor” หมอพคัชีอน แพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรมเด็ก รบับทโดย 

จูวอน (Joo Won) ส่วนรีเมคฉบบัญี่ปุ่ น ช่อง Fuji TV เรื่อง “Good Doctor” หมอมินาโตะ ชินโด แพทยป์ระจาํบา้น

ศลัยกรรมเด็ก รบับทโดยเคนโตะ ยามาซากิ (Kento Yamazaki) ในขณะท่ีรีเมคฉบบัอเมริกนั ช่อง ABC เรือ่ง “The 

Good Doctor” หมอฌอน เมอรฟ่ี์ (Shaun Murphy) เป็นแพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรมทัว่ไปซ่ึงต่างจากซีรียข์องอีก 2 

ชาติ รบับทโดย เฟรดดี ไฮรม์อร ์(Freddie Highmore) เคสผูป่้วยจะหลากหลายกวา่ และสรา้งหลายซีซัน่ต่อเน่ือง จนถึง

ซีซัน่ 5 ในปัจจุบนั 

ซีรียแ์ต่ละชาติจะปรบัเปลี่ยนรายละเอียด นํามาสรา้งในแบบฉบบัของตวัเอง ตน้ฉบบัเกาหลีใตจ้ะดูมุ๊งม้ิง โรแมนติก ฟี

ลกู๊ด ฉบบัอเมริกนัจะเน้นเรียล สมจริง การดาํเนินเรื่องกระชบั ในขณะท่ีฉบบัญี่ปุ่ นดูโทนอบอุน่ ดรามาถึง บบีคั้นหวัใจ 

แต่พล็อตเรื่องหลกัเหมือนกนั คือ ตวัเอกเป็นแพทยป์ระจาํบา้นศลัยกรรมท่ีมีอาการออทิสติก มีความจาํเป็นเลิศ แต่มี

ขอ้บกพร่องในดา้นทกัษะทางสงัคมและการสื่อสารกบัผูค้น ตอ้งพิสูจน์ตวัเองจนไดร้บัการยอมรบัจากผูป่้วยและเพือ่น

ร่วมงาน ดว้ยความสามารถท่ีมีอยู ่ทาํใหเ้ขาพฒันาตนเองจนกา้วขา้มขีดจาํกดั และทุกคนมองขา้มความเป็นออทิสติก

ไปได ้ 
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เป็นเรื่องยากท่ีผูป่้วยท่ีจะเขา้รบัการรกัษากบัคุณหมอท่านน้ีจะไม่รูส้ึกวิตกกงัวล หรอืมีขอ้กงัขา เน่ืองจากคุณหมอมี

บุคลิกท่าทางแปลก การพูดจาก็ดูแตกต่างจากหมอคนอื่น โดยเฉพาะผูป่้วยเด็กซ่ึงพ่อแม่ย่ิงตอ้งไม่มัน่ใจเป็นธรรมดา 

ย่ิงเป็นเรื่องการผ่าตดัย่ิงแลว้ใหญ่ แต่สุดทา้ยผลการผ่าตดัก็เป็นตวัพิสจูน์ใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีมีอยู ่สะทอ้นใหเ้ห็น

ชดัเจนวา่ การตดัสินคนไม่ควรดูจากลกัษณะท่าทางภายนอก หรอืดูวา่เขามีความผิดปกติอะไร แต่ควรพิจารณาจาก

ความรูค้วามสามารถมากกวา่ และท่ีสาํคญัคือ แมเ้ขาจะมีความแตกต่าง แต่ก็สามารถช่วยเหลือผูค้นและสงัคมไดไ้ม่

น้อยกวา่คนอืน่เช่นกนั 

คาํวา่ Good Doctor เป็นคาํถามท่ีคุณหมอตวัเอกของเรื่องถามวา่ “หมอท่ีดีเป็นอยา่งไร” แลว้ ซีรียน้ี์ก็สามารถชวนให้

ผูช้มรว่มหาคาํตอบของการเป็นหมอท่ีดีวา่เป็นอยา่งไร ความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหมอศลัยกรรมเด็กของตวัเอกในเรื่อง

ชดัเจนมาก เม่ือถูกถามวา่ทาํไมถึงอยากเป็นหมอ คาํตอบของเขาก็คือ “ผมเห็นพี่ชายข้ึนสวรรคไ์ปต่อหน้าตอนยงัเด็ก

อยูเ่ลย ไม่ไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่ ผมเลยอยากช่วยใหเ้ด็กไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ”่  

ออทิสติกท่ีเขา้ขั้นระดบัอจัฉริยะ หรือมีความสามารถแบบพิเศษ เรียกวา่ ออทิสติก ซาวองก ์(Autistic Savant) พบได้

ประมาณรอ้ยละ 10 แต่จะมีความหลากหลายเฉพาะทางในแต่ละคน อาจเป็นความสามารถพิเศษในดา้นการคาํนวณ

ทางคณิตศาสตร ์ดา้นความจาํท่ีสามารถจดจาํรายละเอียดไดทุ้กอยา่งแม่นยาํ ดา้นดนตรี ดา้นศิลปะ หรือดา้นอื่น ๆ  

ในซีรียแ์สดงใหเ้ห็นชดัเจน เช่น มีความจาํเป็นเลิศ สามารถจดจาํรายละเอียดต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จากการอ่าน

หนังสือเพียงรอบเดียว เม่ืออายุเพียง 7 ขวบ ก็สามารถจดจาํอวยัวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายคนไดท้ั้งหมดจากการอา่น 

สามารถจาํประวติัคนไขไ้ดล้ะเอียดเพียงแค่อ่านรอบเดียวเท่าน้ัน มีความสามารถท่ีจะประมวลผลภาพท่ีตาเห็น แลว้

สรา้งออกมาใหเ้ป็นแบบจาํลองสามมิติในสมองทาํใหเ้ห็นอวยัวะภายในร่างกายชดัเจน ซ่ึงช่วยเสริมความเป็น

ศลัยแพทยไ์ดดี้เย่ียม  

ซีรียน้ี์ไดส้ื่อสิ่งท่ีเป็นอาการของออทิสติกออกมาไดช้ดัเจนเช่นเดียวกนั จึงชว่ยใหค้นท่ีไม่ไดรู้จ้กัออทิสติกดีนัก สามารถ

เขา้ใจผูป่้วยโรคน้ีไดม้ากย่ิงข้ึน ในวยัเด็กแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ เขามกัจะแยกตวัเล่นคนเดียว หมกมุ่นอยูก่บัสิ่งท่ีสนใจ 

ไม่ชอบไปเล่นกบัเพื่อน ไม่รูว้ธีิเขา้หาเพื่อน และมกัถูกกลัน่แกลง้รงัแกเป็นประจาํ 

การไม่รูก้าลเทศะ หรอืทกัษะทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสม เช่น คิดจะเดินก็เดินไปเลย คิดจะพูดก็พูดโพล่งออกมาแบบไม่รู ้

จงัหวะจะโคน พูดจาตรงไปตรงมาแบบตรงเกิน ไม่ไวห้น้าใคร ไม่รกัษาน้ําใจ แต่ก็จริงใจ ไม่มีเสแสรง้ 

อาการหลกัของออทิสติกอีกอยา่งคือ การไม่เขา้ใจภาษาท่าทาง หรือแสดงภาษาท่าทางไม่เหมาะสม ภาษาท่าทาง ใน

ท่ีน้ีหมายถึงอวจันะภาษา ซ่ึงรวมถึง สีหน้า ท่าทาง น้ําเสียง และแววตา เช่น ในฉบบัภาษาญี่ปุ่ น ผูช้่วยพยาบาลกาํหมดั

ข้ึนเพื่อจะใหม้าชนหมดักนั (fist bump) สื่อถึงการยินดีในสิ่งท่ีทาํสาํเร็จ แต่ทั้งหมอพคัซีอนและหมอชินโดไม่เขา้ใจ ก็

เลยไปเป่าย้ิงฉุบแทน โดยการแบบมือออกกระดาษแทนการชนหมดักนั ในฉบบัเกาหลีใต ้หมอพคัชีอนพยายามทาํท่ามุ๊

งม้ิงตามนางเอก แต่ดูท่าทางเกง้กา้งมากกวา่ นอกจากน้ี ยงัไม่ค่อยสบตาผูท่ี้พูดคุยดว้ย ไม่ค่อยแสดงสีหน้าและอารมณ์

ความรูส้ึกต่าง ๆ มกัจะมีสีหน้าเฉยตลอดเวลา แบบตอ้งฝืนย้ิมถึงย้ิมออก หรือถา้ตลกก็ตลกหน้าตาย ตอนเด็กพี่ชาย

ฉลองวนัเกิดรอ้งเพลงแฮปป้ีเบริด์เดยใ์หพ้คัชีอน เขาก็นัง่เฉย สีหน้าเฉย ไม่แสดงความดีใจ เหมือนไม่มีส่วนร่วมเลย 

ผูท่ี้เป็นออทิสติกมกัไม่สามารถแยกแยะออกไดว้า่ อะไรเป็นมุกตลกหรืออะไรคือการประชดประชนั เขาไม่สามารถ

สงัเกตจากภาษาท่าทางเพื่อประกอบคาํพูดได ้ซ่ึงก็ดูเหมือนเป็นเรื่องน่ารกัน่าเอ็นดูสาํหรบัคนดูซีรีย ์แต่ในชีวิตจริงก็

เป็นปัญหาใหญ่ การไม่เขา้ใจในเรื่องเหล่าน้ีมกัทาํใหเ้ขาถูกเอาเปรียบประจาํ ถูกบลุลี่ (bully) หรอืกลายเป็นตวัตลก

ของเพื่อนไป บางทีก็ไม่เขา้ใจความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีซ่อนอยูใ่นคาํพูด เช่น มีฉากท่ีนางเอกบอกใหห้มุนหวัไปซ่ึงหมายถึง

ใหห้นัหลงัไปอยา่มอง (กาํลงัจะใส่เสื้ อผา้) เขาก็หมุนหวัไปมาจรงิ ๆ  

ดา้นความคิด พฤติกรรม และความสนใจ ท่ีมกัยึดติดในรปูแบบเดิม ๆ ไม่มีความยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงไม่ได ้เช่น 

เดินทางไปกลบัท่ีทาํงานในเสน้ทางเดิม ๆ รูปแบบเดิม ๆ และใชเ้วลาเท่าเดิมเป๊ะ เหมือนท่ีคุณหมอในเรื่องท่องวธีิ

เดินทาง รถจอดก่ีป้าย ใชเ้วลาก่ีนาที และรบัประทานอาหารเมนูเดิม ๆ ถา้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งท่ีเคยทาํก็จะไป

ไม่เป็นเหมือนกนั มกัยึดถือในกฎท่ีเคยถูกสอนมาอยา่งตายตวั ไม่ยืดหยุน่  
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มกัมีรูปแบบการแสดงท่าทางซํ้า ๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวั (mannerism) เช่น หมอฌอน ชอบเอามือเก่ียวประสานกนั

บริเวณทอ้ง เพื่อใหต้วัเองสบายใจไม่ต้ืนเตน้ ซ่ึงเป็นวิธีแกปั้ญหาไม่ใหส้ะบดัมือไปมาสะเปะสะปะ (stereotype) ซ่ึงเป็น

อาการท่ีพบไดบ้่อย วิธีน้ีเรียกวา่ “การเก็บมือ” (quiet hands) 

ระบบประสาทสมัผสัท่ีไวกวา่ปกติหรือชา้กวา่ปกติ แสดงออกโดยการอุดห ูสะบดัมือ เขยง่ปลายเทา้ หรือชอบจอ้งมอง

สิ่งของหมุน ๆ เป็นอาการท่ีพบไดบ้่อยในออทิสติก แต่ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นชดัในซีรียชุ์ดน้ี อาจเป็นเพราะวา่กลุ่มออทิสติก

ท่ีไม่รุนแรง จะพบลกัษณะอาการดงักล่าวน้อยลง 

ในดา้นความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวตัรประจาํวนัต่าง ๆ ทาํไดดี้ สามารถสื่อสาร และเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ได ้

ทาํงานได ้และปรบัตวัอยูใ่นสงัคมไดดี้พอสมควร ถือวา่เป็นกลุ่มออทิสติกท่ีมีศกัยภาพสูง  

อยา่งไรก็ตาม ออทิสติกยงัคงเป็นผูท่ี้ตอ้งการการดูแลชว่ยเหลือ ใหค้าํแนะนําในบางเรื่องอยู ่หรอืควรมีผูใ้หก้ารปรึกษา

เป็นครั้งคราวเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ถึงจะใชช้ีวิตไดอ้ยา่งอสิระแลว้ก็ตามที วยัท่ีเติบโตข้ึนปัญหาการปรบัตวักบัเรื่องใหม่ ๆ 

ก็มกัตามมาเช่นเดียวกนั เป็นเหตุผลท่ีบุคคลออทิสติกยงัคงตอ้งไดร้บัการดูแลจากแพทยต่์อเน่ืองจากเล็กจนโต ย่ิงไดร้บั

การดูแลเรว็และต่อเน่ือง ผลลพัธก็์ย่ิงดีเช่นเดียวกนั 

ซีรีย ์กู๊ด ด็อกเตอร ์(Good Doctor) ต่างจากภาพยนตรเ์รื่อง เรนแมน (Rain man) ซ่ึงเคยโด่งดังเม่ือ 30 กวา่ปีก่อน 

นําเสนอความเป็นออทิสติกอจัฉริยะเช่นเดียวกนั แต่เรนแมนสะทอ้นมุมมองและแนวคิดดา้นสุขภาพจิตในยุค 3 ทศวรร

ตก่อน ท่ีเชื่อวา่ การดูแลโดยสถาบนัเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะชว่ยใหอ้อทิสติกไดร้บัการดูแลเป็นอยา่งดี ไดเ้รียนหนังสือใน

โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง ไดท้าํงานโรงงานในอารกัษ์ ภายใตก้ารดูแลของสถาบนัทั้งหมด ในขณะท่ี กู๊ด ด็อกเตอร ์

สะทอ้นมุมมองและแนวคิดดา้นสุขภาพจิตในปัจจบุนัซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปมาก เน้นการคืนออทิสติกใหก้บัครอบครวัและ

ชุมชนเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ชว่ยทาํใหเ้ขาสามารถใชช้ีวิตไดอ้ยา่งอิสระ สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(Independent Living) โดยความเก้ือกูลของชุมชนและสงัคม ภายใตแ้นวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่ใช่การสงสารหรือ

สงเคราะหอ์ีกต่อไป 

แต่สิ่งหน่ึงท่ียงัเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คือความเขา้ใจของผูค้นรอบขา้งท่ีมีต่อผูท่ี้เป็นออทิสติก ในภาพยนตรก็์ยงัสะทอ้น

ใหเ้ห็นชดัเจนวา่ยงัไม่เขา้ใจ ยงัไม่ยอมรบั ตอ้งรอการพิสจูน์ตวัเองของผูท่ี้เป็นออทิสติกมากกวา่คนอื่น ๆ ในซีรียไ์ดร้บั

การยอมรบัเพราะความเป็นอจัฉริยะ ความสามารถท่ีโดดเด่น และความเป็นหมอ แลว้ในโลกความเป็นจริง ถา้เป็นออทิ

สติกท่ีมีความสามารถเท่ากบัคนรอบขา้งหรือน้อยกวา่จะไดร้บัการยอมรบัไหม ทุกคนจะสามารถมองขา้มความเป็น

ออทิสติกไดไ้หม อาจไม่มีโอกาสไดพ้ิสูจน์ความสามารถดว้ยซํ้า ในซีรียย์งัสะทอ้นความคิดท่ีไม่ยอมรบัหมอท่ีเป็นออทิ

สติกชดัเจน เช่น ผูจ้ดัการโรงพยาบาลใหค้วามเห็นวา่ “โรงพยาบาลเราไม่ใช่ศูนยฟ้ื์นฟูคนพิการนะ จะใหค้นแบบน้ีมา

อยูท่าํไม” 

เม่ือยอ้นมอง ก็จะคงคลา้ย ๆ กบัสถานการณข์องไทยในปัจจุบนั ท่ีมีบุคคลออทิสติกเขา้ทาํงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ มี

ทั้งท่ีเขาบอกเองวา่เป็นออทิสติก หรือเป็นออทิสติกแต่ไม่ไดบ้อกใคร จนถึงไม่เคยรูว้า่ตนเองเป็นออทิสติก บางคนมี

ปัญหาการปรบัตวักบัเพื่อนร่วมงาน อ่านบทความจนสงสยัวา่ตนเองเป็นออทิสติก แลว้มาขอพบแพทยเ์พื่อตรวจวินิจฉยั

และรบัการปรึกษาเอง ก็พบมาแลว้ 

ถึงจะเป็นออทิสติก แต่ก็มีความรู ้ความสามารถในการทาํงาน อาจมีปัญหาเรือ่งทกัษะทางสงัคมและบุคลิกภาพบา้ง 

บางครั้งทาํอะไรหรือพูดอะไรท่ีไม่ถูกกาลเทศะไปบา้ง แต่ถา้ทุกคนพยายามเขา้ใจ และเรียนรูค้วามเป็นออทิสติกไป ก็

สามารถทาํงานและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้เราจะมีเพื่อนรว่มงาน และเพื่อนรว่มสงัคม ท่ีเป็นออทิสติกอยา่งไม่มี

การแบ่งแยก 
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