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บทความวิชาการ
ช่วยผู้สูงวัยให้เป็นสุดยอดปู่ย่าตายาย
วนิดา เปาอินทร์
บทคัดย่อ
ด้วยวิถีชีวิตผู้คนปัจจุบัน ท�ำใ ้ปู่ย่ำตำยำยเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นทั่วโลกในกำรช่วยดูแล ลำน เปิดโอกำ ใ ้คน ำมรุ่นมี
ปฏิ มั พันธ์ใกล้ชดิ กัน ได้ใช้ชวี ติ ใน ถำนกำรณ์เดียวกัน เพือ่ ใ ภ้ ำรกิจที่ ำ� คัญคือกำรเลีย้ งดูเด็กทีเ่ ป็นศูนย์กลำงของครอบครัวประ บ
ควำม ำ� เร็จด้วยดี ควรท�ำควำมเข้ำใจในเรือ่ งควำมแตกต่ำงของผูค้ น ทีม่ คี ำ่ นิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่ำงเมือ่ เวลำผ่ำนไป ผูใ้ ญ่ทกุ คน
ในครอบครัวประพฤติตัวเป็นตัวอย่ำงที่ดี ใ ้ควำม �ำคัญกับกำรเคำรพขอบเขตของกันและกัน มอบควำมไว้วำงใจในกำรท�ำ น้ำที่
ของแต่ละคน มีกติกำของครอบครัวที่ร่วมกัน ร้ำงขึ้นในแนวทำงเดียวกัน มีควำมผูกพันที่มั่นคง มีปฏิ ัมพันธ์ที่ดี ใช้กำร ื่อ ำร อง
ทำง รับฟังกันและรับฟัง “เด็ก” ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกำ ใ เ้ ด็กได้ทำ� งิ่ ต่ำงๆ ด้วยตนเองตำมวัย ใ ใ่ จดูแลเด็กใ ป้ ลอดภัยเ มอ
รวมถึง ำมำรถใช้กำร ื่อ ำรที่ดีเมื่อมีควำมขัดแย้ง
เมือ่ ปูย่ ำ่ ตำยำยช่วยดูแล ลำน ไม่เฉพำะ ลำนทีค่ วรได้รบั กำรดูแล แต่ควรดูแลใ ป้ ยู่ ำ่ ตำยำยมีควำม ขุ และมีคณ
ุ ภำพชีวติ
ที่ดี ในบรรยำกำศที่มีควำม ุขร่วมกัน จะท�ำใ ้เด็กเติบโต มีศักยภำพ มีควำม ุข และเป็นกำร ร้ำงควำมผูกพันที่มั่นคงต่อกันของคน
ทั้ง ำมรุ่น
คำ�สำ�คัญ: ผู้ ูงวัย, ปู่ย่ำตำยำย, เลี้ยงดูเด็ก
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บทน�า
วิถีชีวิตผู้คนปัจจุบัน ที่ทั้งพ่อและแม่ ท�ำงำนเต็มเวลำ
ท�ำใ ต้ อ้ งมีผชู้ ว่ ยดูแลลูก กำรมีปยู่ ำตำยำยอยูใ่ กล้ เพือ่ ช่วยดูแล
ลำน ช่วยใ พ้ อ่ แม่อนุ่ ใจมำกกว่ำไปฝำกเลีย้ งกับคนอืน่ ทัง้ แบบ
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใ ญ่ รือ ่งเด็กไปอยู่กับปู่ยำตำยำย
ในช่วงเวลำระ ว่ำงวัน เป็นบำงวันใน ปั ดำ ์ รือใ ป้ ยู่ ำตำยำย
เป็นผูเ้ ลีย้ งดู ลัก ถือว่ำเป็นทำงออกที่ ลำยครอบครัวเลือก และ
ปูย่ ำ่ ตำยำยทีม่ บี ทบำทในกำรช่วยดูแล ลำนไม่ได้เกิดขึน้ เฉพำะ
ในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มมำกขึ้นทั่วโลก๑
กำรที่ มี ปู ่ ย ่ ำ ตำยำยช่ ว ยดู แ ล ลำน เป็ น เรื่ อ งที่ ดี
ลำยครอบครัวโชคดี ที่มี ปู่ ย่ำ ตำ รือยำย ุขภำพกำยดี
ุขภำพจิตดีเป็นผู้ใ ญ่ใจดีเข้ำใจลูก ลำนมีเวลำและอยำก
ช่วยเลี้ยง ลำนแต่ ลำยครอบครัวอำจพบข้อจ�ำกัดบำงอย่ำง
บทควำมนี้มีข้อ ังเกตและค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยใ ้ปู่ย่ำตำยำยมี
ควำม ุข และ นุกในกำรเลี้ยงดู ลำนใ ้เติบโตอย่ำงมั่นคง
เข้�ใจคว�มแตกต่�งของผู้คนในแต่ละรุ่น (Generational
differences)
แม้ว่ำปู่ย่ำตำยำย ่วนใ ญ่พยำยำมที่จะเป็นปู่ย่ำตำ
ยำยที่ดีที่ ุดเท่ำที่จะท�ำได้ แต่ควำมตั้งใจอำจไม่ได้ มำยถึง
กำรท�ำได้ดที งั้ นีอ้ ำจเป็นเพรำะค่ำนิยมธรรมเนียมปฏิบตั ทิ มี่ คี วำม
แตกต่ำงเมือ่ เวลำผ่ำนไป (generational differences) ค่ำนิยม
และธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมำดั้งเดิม๒ ลำย ิ่งอำจเป็นเรื่องที่ดี
แต่ ลำย ิ่งอำจเปลี่ยนไป ยกตัวอย่ำงเรื่องค�ำแนะน�ำกำรดูแล
เด็ก ลำยอย่ำงเปลีย่ นไปจำกตอนทีป่ ยู่ ำ่ ตำยำยเป็นพ่อแม่๓ เช่น
กำรใ ค้ วำม ำ� คัญกับกำรใ น้ มแม่ กำรเริม่ อำ ำรเ ริมในทำรก
ที่ก�ำ นดใ ้เริ่มช้ำกว่ำเดิม ไม่แนะน�ำท่ำนอนคว�่ำ เป็นต้น
ควำมแตกต่ำงของค่ำนิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของ
คนแต่ละรุ่น (generations) มี ลำยอย่ำงที่ไม่ก่อใ ้เป็นปัญ ำ
ด้ำนอำรมณ์ควำมรู้ ึก๔ เช่น กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี ปู่ย่ำตำยำยมักมองเทคโนโลยีเป็นกำรพัฒนำ
จะมองว่ำ ลำนเก่งมำกกว่ำจะมองเป็นปัญ ำ เช่นเดียวกับ
ร นิยมเรื่องเพลงและดนตรีซึ่งในแต่ละยุคมีร นิยมต่ำงกัน
อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงบำงเรื่องอำจก่อใ ้เกิดปัญ ำต่อ
อำรมณ์ควำมรู้ ึก เช่น วิถีกำรด�ำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
ศำ นำ กำรเมือง ซึ่งผู้ ูงวัยอำจแตกต่ำงจำกลูก รือลูกเขย
ลู ก ะใภ้ และถ้ ำ ไม่ ำมำรถยอมรั บ ควำมแตกต่ ำ งนั้ น ๆ
่ ง ผลถึ ง ควำม ัมพันธ์ตลอดจนผลกระทบต่อ กำรดู แ ลและ
กำรเป็นแบบอย่ำงใ ้กับเด็ก

33
ประเด็นที่น่ำ นใจอีกเรื่อง นึ่ง คือ กำรยอมรับกลุ่ม
เพศวิถี รือเพศทำงเลือก จำกกำร �ำรวจในอเมริกำ๔ พบว่ำ
คนอำยุไม่เกิน ๔๙ ปี ร้อยละ ๕๐ ใ ้กำรยอมรับคนกลุ่มนี้ ใน
ขณะทีค่ นอำยุ ๕๐ - ๖๔ ปี ร้อยละ ๓๗ และคนอำยุ ๖๕ ปีขนึ้ ไป
ลดเ ลือร้อยละ ๒๑ ทีใ่ ก้ ำรยอมรับ ซึง่ ประเด็นนีอ้ ำจเป็นปัญ ำ
เมื่อปู่ย่ำตำยำยไม่ ำมำรถยอมรับ ลำนที่มีแนวโน้มที่จะเป็น
กลุ่มเพศทำงเลือก
เค�รพขอบเขต (Boundaries)
ปูย่ ำ่ ตำยำย เคยเป็นพ่อแม่ทดี่ แู ลปกป้องเมือ่ ลูกยังเล็ก
เป็ น ผู ้ ตั ด ิ น ใจเป็ น ผู ้ อนใ ้ ค� ำ แนะน� ำ เมื่ อ เวลำผ่ำ นไปเมื่อ
ลูกเติบโตเป็นผูใ้ ญ่ มีลกู ของตนเอง ปูย่ ำ่ ตำยำยอำจยังคงคุน้ ชิน
กำรเป็ น ลั ก ของครอบครั ว ที่ ตั ด ิ น ใจในเรื่ อ งต่ ำ งๆ และ
ไม่ ำมำรถ “ปล่อยวำง” จนอำจท�ำใ ้เกิดควำมขัดแย้งใน
ครอบครัวได้ ในทำงตรงข้ำมปูย่ ำ่ ตำยำยทีเ่ ข้ำใจ ลดบทบำทของ
ตนเอง ใ ค้ วำม ำ� คัญกับขอบเขต (boundaries) จะไว้วำงใจใ ้
พ่อแม่ของ ลำนตัด ินใจเรื่องต่ำงๆ เอง
ปู่ย่ำตำยำยบำงท่ำนอำจ วง ลำน รืออยำกมี ่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆ ของครอบครัวโดยไม่ปล่อยใ ้ ลำนได้
ใช้เวลำกับพ่อแม่ของพวกเขำตำมล�ำพัง๒ และถึงแม้วำ่ กำรได้ไป
เทีย่ วกัน มดทัง้ ครอบครัวใ ญ่ มักเป็นเรือ่ งทีด่ แี ต่ควร นับ นุน
ใ ้มีปฏิ ัมพันธ์ระ ว่ำงพ่อแม่และลูกตำมล�ำพังด้วย รวมถึง
กำรใ เ้ วลำทีเ่ ด็กจะได้อยูก่ บั อีกฝัง่ ครอบครัวบ้ำง เช่น ถ้ำเด็กอยู่
กับปู่ยำ่ เป็นประจ�ำ ก็อำจมีช่วงเวลำไปอยู่ รือเยี่ยมตำยำยบ้ำง
มีวินัย (Discipline)
เพื่อใ ้เด็กมีวินัย มีควำมปลอดภัย และป้องกันไม่
ใ ้ติดพฤติกรรมที่อำจเป็นผลเ ีย ครอบครัวควรมีกติกำ รือ
กฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติร่วมกันในบ้ำน ถ้ำผู้ใ ญ่เ ็นตรงกัน ปฏิบัติ
เ มื อ นกั น ช่ ว ยกั น เป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ท� ำ ใ ้ ดู อ ย่ ำ ง ม�่ ำ เ มอ
จะช่วยใ ้เด็กปฏิบัติตำมได้ง่ำยขึ้น ตัวอย่ำงเช่น วินัยเรื่องกำร
เข้ำนอน กำรกินอำ ำร กำรจ�ำกัดเวลำเล่นเกม กำรไม่เล่นมือถือ
ขณะข้ำมถนน เป็นต้น
กำรตกลงระ ว่ำงผูใ้ ญ่ ๒ คน เช่น พ่อกับแม่ ปูก่ บั ย่ำ
รือตำกับยำย ท�ำได้ง่ำยกว่ำ กำรตกลงร่วมกับ ลำยคนและมี
ควำมแตกต่ำงของรุ่น (generation) เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย เช่น
พ่อแม่กับปู่ย่ำ รือพ่อแม่กับตำยำย โดยทั่วไปปู่ย่ำตำยำยมี
แนวโน้มที่จะตำมใจเด็กมำกกว่ำพ่อแม่๕ รวมถึงไม่ ำมำรถ ำ้ ม
รือปฏิเ ธควำมต้องกำรของเด็ก (spoil)๒ อำจท�ำใ ก้ ติกำทีต่ งั้
ไว้ไม่ได้ผล อย่ำงไรก็ตำม ไม่ควรคำด วังใ ้ปู่ย่ำตำยำยท�ำตำม
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กติกำที่ตั้งไ ้ได้ทั้ง มด๖ แต่ ำมำรถข ร้ งท่ำนได้ในเรื่ งที่
�ำคัญๆ เช่น ไม่ใ ้เล่นเกมเกินก�ำ นดเ ลำที่ตั้งไ ้เพื่ ป้ งกัน
กำรติดเกม เป็นต้น ทั้งนี้ในทำงตรงข้ำม ปู่ยำตำยำยบำงท่ำน
ำจมีค ำมมั่นคง ม�่ำเ ม ก ่ำพ่ แม่และช่ ยใ ้เด็กปฏิบัติ
ตำมกติกำได้ดีก ่ำ
สร้�งคว�มผูกพัน (Attachment)
ค ำมผูกพัน๗ เกิดจำกผู้เลี้ยงดูมีค ำม ัมพันธ์ ต บ
น งเด็ก ด้ ยใจ ด้ ย ำจำ ด้ ยกำย ัมผั ย่ำงต่ เนื่ ง
เกิ ด กำรเชื่ มโยงแน่ น แฟ้ น คงเ ้ น คง ำ ทำรกจะค่ ยๆ
เกิดค ำมรู้ กึ มัน่ คง รับรูถ้ งึ ค ำมรัก เป็นกำร ร้ำงพืน้ ฐำน ำ� คัญ
ที่ช่ ยใ ้เด็กรู้ ึกถึงค ำมมั่นคง ปล ดภัย ได้รับกำรคุ้มคร ง
ปกป้ งจำก นั ตรำยต่ำงๆ ช่ ยใ เ้ ด็กมีค ำมพร้ ม ทีจ่ ะจัดกำร
กับ ิ่งต่ำงๆ ที่จะเข้ำมำในชี ิตในเ ลำต่ มำช่ ยใ ้เด็กมีค ำม
มั่นใจ รักตั เ งรับรู้คุณค่ำข งตนเ ง และเมื่ เด็กเติบโตขึ้น
และต้ ง ยู่ ำ่ งจำกผู้เลี้ยงดู เช่น ไปโรงเรียน เด็กยังคงรับรู้ ำ่
มีคนรักเป็น ่ ง และพร้ มที่จะเป็นที่พึ่งใ ้พ กเขำเ ม
เมื่ ยู่ร่ มกัน มีปฏิ ัมพันธ์กันในทำงบ ก จะช่ ย
ร้ำงค ำมผูกพัน ิ่ง นึ่งที่ปู่ย่ำตำยำย ำจจะท�ำได้ดีก ่ำพ่
แม่คื กำรดึงใ เ้ ด็กเข้ำร่ มกิจกรรมทีท่ ำ� ร่ มกันในบ้ำน ร มถึง
งำนบ้ำน พ่ แม่ในยุคปัจจุบนั มักไม่เปิดโ กำ ใ เ้ ด็กช่ ยท�ำงำน
บ้ำน โดยใ ้ค ำม �ำคัญกับงำนที่ได้รับม บ มำยจำกโรงเรียน
กำรบ้ำน ใช้เ ลำกับกำรเรียนพิเ มีกิจกรรมเ ริม เช่น ดนตรี
ขับร้ ง เต้นร�ำ กี ำ ร มถึงกำรจ่ำยเงินซื้ ค ร์ เพื่ ฝึก ม ง
ฝึกพัฒนำกำรในเด็กเล็กซึง่ ก็ ำจมีประโยชน์แต่ไม่ค รใ เ้ ลำกับ
กำร ยู่กับ ิ่งต่ำงๆ เ ล่ำนั้นมำกจนไม่มีเ ลำคุณภำพที่จะได้ ยู่
กับพ่ แม่ รื ปู่ย่ำตำยำยเพรำะ ิธีกำรที่ดีที่ ุดในกำรกระตุ้น
กำรพั ฒ นำข งเด็ ก คื กำรมี ป ฏิ ั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ย่ ำ งมี
ค ำม ุข ขณะที่ท�ำกิจกรรมปกติในชี ิตประจ�ำ ัน มำกก ่ำ
กำรเรียนรู้แบบที่มีโครง ร้ำง รื กำรก�ำ นดรูปแบบเฉพำะ
และมี ก ำรก� ำ กั บ มำกเกิ น ไป ทั้ ง นี้ ร มถึ ง กำรใช้ ุ ป กรณ์
เทคโนโลยี รื เิ ล็กทร นิก ๘์ ด้ ยเ ตุผลดังกล่ำ ปูย่ ำ่ ตำยำย
จึงเป็นแ ล่งทรัพยำกรที่ดีในกำรเลี้ยงดูเด็ก เล่นกับเด็ก ท�ำงำน
บ้ำนด้ ยกัน มีปฏิ ัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรพูดคุย
ร้ งเพลง กำย ัมผั โ บก ด ขณะเล่น รื ท�ำกิจกรรม ื่น
งั เกตกำรต บ น ง ำรมณ์ ค ำม นใจข งเด็ก เปิดโ กำ ใ ้
เด็กมี ่ นร่ ม เช่น เมื่ ำ่ น นัง ื กับเด็ก ำจใ ้เด็กช่ ยจับ
นัง ื ช่ ยเปลี่ยน น้ำ นัง ื ช่ ยเล่ำเรื่ ง รื ำจใ ้เด็ก
ช่ ยแต่งเรื่ งใ ม่ เปลี่ยนเรื่ งรำ ใ ้ต่ำง กไป
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สื่อส�รสองท�ง (Listening – talking)
ค รพูดคุย ื่ ำรกับเด็กทำรกและเด็กเล็ก ตัง้ แต่เด็ก
ยังไม่ ำมำรถเข้ำใจภำ ำ เพื่ ช่ ยใ ้เด็กเล็กพัฒนำด้ำนภำ ำ
ซึ่งเป็นกุญแจ �ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ต่ ไป๘ - ๑๐ ทั้งนี้ไม่
ำมำรถใช้ ุปกรณ์ ื่นทดแทนได้ เช่น กำรเปิดโทรทั น์ ิทยุ
มำร์ทโฟนใ ้เด็กดู รื ฟังเพรำะไม่ผ่ำนกำร ัมผั ไม่ ำมำรถ
ปรับโทนเ ียงใ ้เข้ำกับ ิ่งที่ก�ำลังด�ำเนิน ยู่ในชี ิตจริง และ
กำรเปิด ุปกรณ์เ ล่ำนี้ไ ้ตล ดเ ลำ ำจดึงค ำม นใจข ง
ผู้ใ ญ่ไป ู่เรื่ งรำ ในจ ท�ำใ ้ลดกำรพูดคุยกับกำร ื่ ำรกับ
เด็ก๑๐ กำรพูดคุยกับเด็กยังได้ผลทำงด้ำนค ำมผูกพันซึ่งกัน
และกัน เมื่ ผูใ้ ญ่พดู กับเด็กทำรกจะช่ ยดึงค ำม นใจและช่ ย
กระตุ้นเด็กทำรก แนะน�ำใ ้พูดไปด้ ยในขณะดูแลทำรก ด้ ย
น�้ำเ ียงที่ บ ุ่นและ นุก นำน เช่น แทนที่จะเปลี่ยนผ้ำ ้ ม
เงียบๆ ก็ใ ้คุยเรื่ งกำรเปลี่ยนผ้ำ ้ มไปด้ ย ำจพูดถึงขนำด ี
ธิ ใี ่ เป็นต้น งั เกตปฏิกริ ยิ ำทีเ่ ด็กต บ น งปฏิ มั พันธ์ทมี่ ตี ่
กันจะ ร้ำงค ำมผูกพันใ ้เกิดขึ้นทั้ง งทำง
ำ่ น นัง ื รื นิทำนใ เ้ ด็กฟัง ก็เป็น ธิ ที ดี่ ี ำมำรถ
ท�ำได้ตั้งแต่ยังเป็นทำรก ถ้ำเป็นเด็กโตที่ ื่ ำรได้แล้ ก็ค รท�ำ
มำกก ่ำกำร ่ำน เช่น พูดคุย ตั้งค�ำถำม ใ ้เด็กล งคิด ำ่ ถ้ำเด็ก
เป็นตั ละครในนิทำนเด็กจะท�ำ ย่ำงไรจะท�ำเ มื นตั ละคร
นั้นๆ ท�ำ รื ไม่ จะช่ ยใ ้ นัง ื รื นิทำน นุกขึ้น เด็กได้คิด
ได้มีจินตนำกำร และมีปฏิ ัมพันธ์มำกขึ้น เด็กที่โตพ ที่จะ
ื่ ำรได้ ค รเน้ น กำร ื่ ำร งทำงคุ ย กั น ตั้ ง ค�ำถำมถำม
ค ำมเ ็น๘ เป็นต้น ผู้ใ ญ่ ่ นใ ญ่ไม่ใช่เฉพำะปู่ยำตำยำย
แต่ร มถึงพ่ แม่ด้ ยมักถนัด “ดู” เด็ก แต่ไม่ค่ ยถนัด “ฟัง”
เด็ก งิ่ นึง่ ที่ ำ� คัญในกำรดูแลเด็ก คื กำรใ โ้ กำ เด็ก “พูด”
แ ดงค ำมคิดเ ็น และต้ งเป็นกำรพูดที่ “ได้รับกำรฟัง”
โดยไม่ตดั นิ ย่ำเพิง่ รีบบ กเด็ก ำ่ ค รพูด ะไร ไม่ค รพูด ะไร
รื ใ ้ค ำม �ำคัญกับค�ำต บที่ผู้ใ ญ่คิด ่ำ “ถูก” เท่ำนั้น
กำรทีเ่ ด็กได้รบั ฟัง จะท�ำใ เ้ ด็กรูจ้ กั “ฟัง” ผู้ นื่ เป็นกำร นใ ้
เด็กย มรับค ำมเ ็นต่ำง ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนข งกำร ยู่ร่ มกัน
ใน งั คมได้ถงึ แม้จะมีค ำมคิดเ น็ ทีข่ ดั แย้งกัน ผูใ้ ญ่มกั จะกลั
ำ่ ถ้ำไม่ งั่ น ำ้ มปรำม เด็กจะพูดจำไม่เคำรพผูใ้ ญ่ แต่กำร
ดุ ด่ำ ท�ำโท ไม่ได้ นใ เ้ ด็ก “เคำรพ” แต่เป็นกำร นใ เ้ ด็ก
“กลั ” ผู้ใ ญ่ และกำร ำ้ มไม่ใ ้พูด รื กำรพูดที่ไม่ได้รับกำร
ฟัง ำจท�ำใ เ้ ด็กรู้ กึ เคำรพผูใ้ ญ่น้ ยลงและ ำจรู้ กึ ำ่ ผูใ้ ญ่
ไม่มีเ ตุผล รื ไม่มีค ำมจ�ำเป็นต้ งใช้เ ตุผลกับเด็ก
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เปิดโอก� ใ ้ได้ทำ� (Opportunity to do)
เด็กๆ ค รได้รับกำรดูแลแบบ นับ นุนใ ้ได้ท�ำ ได้
มีประ บกำรณ์ได้ลองผิดลองถูก ตำม ัย ตำม ักยภำพผู้เลี้ยง
ดูที่ระแ ดระ ังปกป้องมำกไป (overprotection) รือชอบ
ตัด ินผิดถูก ค รไม่ค ร ต�ำ นิ เปรียบเทียบ รือแม้แต่กำร
ขบขันล้อเลียนท�ำใ ้เด็กเกิดค ำมไม่มั่นใจและอำจจะลดทอน
ักยภำพของเด็ก
ปู่ย่ำตำยำยมีแน โน้มจะระแ ดระ ัง รือปกป้อง
เด็กมำกก ำ่ พ่อแม่ จำกกำร กึ ำ พบ ำ่ เด็กทีไ่ ด้รบั กำรปกป้อง
คุ้มครองมำกเกินไป (overprotection) เมื่อโตขึ้นมีแน โน้มที่
จะขำดทัก ะในกำรแก้ปัญ ำ ิตกกัง ล อ้ น ซึมเ ร้ำ และ
มีค ำมเ ี่ยงที่จะถูกรังแกมำกก ่ำ๙, ๑๑ กำรเลี้ยงดูเด็กค รเปิด
โอกำ ใ ้เด็กได้มีอิ ระในกำรเล่น �ำร จ ิ่งแ ดล้อม ได้ลองผิด
ลองถูก ได้โอกำ ที่จะผิด ัง ท�ำไม่ �ำเร็จ เพื่อที่จะ ำมำรถฝึก
แก้ปัญ ำ และรับมือกับ ิ่งที่เกิดขึ้นใน ถำนกำรณ์ที่เ มำะ ม
ตำม ัยของเด็ก ิ่งเ ล่ำนี้จะช่ ยใ ้เด็กมีค ำมมั่นใจในตั เอง
เพิ่มค ำม ำมำรถในกำรพึ่งพำตั เอง เมื่อเด็กเผชิญกับค ำม
ล้มเ ล อย่ำเพิ่งรีบชี้แนะ ิธีแก้ปัญ ำ อำจช นเด็กคุย ่ำเป็น
อย่ำงไรรู้ ึกอย่ำงไร โดยไม่ตัด ินถูกผิด ไม่ต�ำ นิ ชื่นชมค ำม
พยำยำมของเด็กแทนกำรต�ำ นิเด็ก ่ำยังพยำยำมไม่พอ และ
ใ ้ก�ำลังใจในค ำมพยำยำมครั้งต่อไป เน้นค ำม �ำคัญของกำร
มีโอกำ ได้ท�ำ ได้ลองเปลี่ยน ิธีกำรใ ม่ๆ มำกก ำ่ ค ำม �ำเร็จ
เล่นกับเด็ก (Play with your grandchild)
กำรเล่นที่ดีที่ ุด ไม่ได้อยู่ที่ของเล่น แต่อยู่ที่คนที่
เล่นด้ ยมีปฏิ ัมพันธ์กัน๑๒ ของเล่นเป็นเพียง ื่อกลำงอย่ำง
นึ่งของเล่นธรรมดำๆ เช่น บล็อก ตุ๊กตำ รือของเล่นอื่นที่
ไม่มีกำรก�ำ นดกฎเกณฑ์ ิธีเล่นตำยตั ช่ ยกระตุ้นใ ้เด็กมี
จินตนำกำร อยำกรู้อยำกลอง เด็กที่ใช้เ ลำในกำรเล่นมำก
จะเพิ่มกำรคิด ำ ิธีเล่นใ ม่ๆ จะท�ำใ ้ มำธิดีขึ้น กำรเล่นบำง
อย่ำงช่ ยพัฒนำกำรเคลื่อนไ และท�ำใ ้ได้ออกก�ำลังกำย
มำกขึ้น กำรเล่นที่เพลิดเพลินไปตำมค ำม นุกกับ ิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้น โดยอำจไม่ต้องก�ำ นด ิธีกำร รือผลลัพธ์ที่ตำยตั
จะช่ ยพัฒนำ มองของเด็ก โดยธรรมชำติเด็กเล็กมักชอบเล่นกับ
ผู้ใ ญ่ ท�ำใ ้เด็กต้องติดต่อ ื่อ ำรช่ ยใ ้พัฒนำด้ำนภำ ำและ
ร้ำงค ำมผูกพันระ ำ่ งกัน ่ นของเล่นที่เป็นอิเล็กทรอนิก ์
ที่ ำมำรถท�ำได้ ลำยอย่ำง (smart baby technology)
จำกกำร กึ ำพบ ำ่ อำจขัดข ำงพัฒนำกำร เนือ่ งจำกไม่กระตุน้
ใ ้มีปฏิ ัมพันธ์กับคนจริงๆ๙
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ควบคุมก�รใช้จอและ ื่อ (Media)
มำคมกุมำรแพทย์แ ง่ รัฐอเมริกำ (the American
Academy of Pediatrics) แนะน�ำไม่ใ ้เปิดจอทุกชนิดใ ้เด็ก
อำยุนอ้ ยก ำ่ ๒ ปีดู ไม่ ำ่ จะเป็นโทรทั น์ คอมพิ เตอร์ แท็บเล็ต
มำร์ตโฟน๘ ่ นเด็กมำกก ่ำ ๒ ปีทุกคน ต้องมีกำรก�ำ นด
ระยะเ ลำกำรอยู่ น้ำจอ กำรใช้เ ลำอยู่ น้ำจอเป็นเ ลำนำน
รบก น มองและจิตใจที่ก�ำลังเติบโตพัฒนำของเด็ก ท�ำใ ้เ ลำ
ปฏิ ัมพันธ์ต่อผู้คนซึ่งมีค ำมจ�ำเป็นลดน้อยลง อีกทั้งเนื้อ ำใน
จออำจมีอนั ตรำย กำร กึ ำพบ ำ่ เด็กทีม่ โี ทรทั น์ใน อ้ งนอน
ดูโทรทั น์มำกก ่ำ ๙๐ นำทีต่อ ัน มีผลกำรเรียนแย่ก ่ำ
มีปญ
ั ำพฤติกรรมมำกก ำ่ และมีแน โน้มทีจ่ ะมีปญ
ั ำน�ำ้ นัก
๘
เกิน ในกรณีที่อนุญำตใ ้เด็กดู ื่อผ่ำน น้ำจอต่ำงๆ ค รช่ ย
เลือกเนือ้ ำทีเ่ มำะกับเด็ก ลีกเลีย่ งเนือ้ ำรุนแรง เพ เนือ้ ำ
ทีก่ ระตุน้ กำรบริโภค และอำจท�ำใ ก้ ำรใช้ อื่ มีประโยชน์มำกขึน้
โดยใช้เป็น ่ น นึ่งของกิจกรรมที่ท�ำร่ มกัน เช่น กำรพูดคุย
เกี่ย กับ ิ่งที่ดู กำรใช้เป็น ่ น นึ่งของกำรเล่นกับเด็ก เป็นต้น
ที่ � ำ คั ญ คื อ ผู ้ เ ลี้ ย งดู ต ้ อ งเป็ น ตั อย่ ำ งที่ ดี ใ นด้ ำ น
พฤติกรรมไม่ติด น้ำจอ เช่น ไม่ใช้โทร ัพท์ขณะรับประทำน
อำ ำรไม่เล่นโทร ัพท์เป็นเ ลำนำน ไม่เปิดโทรทั น์ทิ้งไ ้
เป็นต้น
คำ�แนะนำ� ำ� รับพ่อแม่ เมื่อมีคว�มขัดแย้ง (Conflict) กับ
ปู่ย่�ต�ย�ย
เมื่อมีค ำมขัดแย้ง รือมีค ำมเ ็นที่ไม่ตรงกัน ลีก
เลี่ยงกำรทะเลำะมีปำกเ ียงกับปู่ย่ำตำยำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ต่อ น้ำลูก๖ ระมัดระ ังกำรแ ดงออกถึงค ำมไม่พอใจ ไม่ไ ้ใจ
แม้จะเป็นกำรแ ดงออกเล็กๆ น้อยๆ ลีกเลี่ยงกำรท�ำใ ้ปู่ย่ำ
ตำยำยรู้ กึ ำ่ ถูกต�ำ นิ ำ่ ดูแล ลำนได้ไม่ดี จะท�ำใ ป้ ยู่ ำ่ ตำยำย
ไม่รู้ กึ นุกกับกำรดูแล ลำน ถำนกำรณ์อำจแย่ลงจนกระทบ
ค ำม ัมพันธ์และกำร ยุดใ ้ค ำมช่ ยเ ลือ
พ่อแม่ค รแ ดงออกเป็นตั อย่ำงอย่ำง ม�่ำเ มอ
ใ ้ลูกเ ็นถึงค ำมรักค ำมเคำรพที่มีต่อปู่ยำตำยำย ิ่ง �ำคัญ
คือ ค ำมรู้ ึกที่พ่อแม่มีต่อปู่ย่ำตำยำย ถ้ำมีค ำม ัมพันธ์ที่ดี
ใ ้ค ำมเคำรพนับถือที่มำจำกใจ จะท�ำใ ้ไม่ต้องระ ังเรื่อง
กำรแ ดงออกที่อำจเป็นไปในทำงลบ และเมื่อมีค ำมคิดเ ็น
ไม่ตรงกันค รรู้จักปล่อย ำงและมองข้ำมเรื่องขัดแย้งเล็กๆ๖
่ นกรณี ค ำมคิ ด เ ็ น ที่ ไ ม่ ต รงกั น นั้ น มี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก
อำจลองใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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๑. พูดคุยกับปู่ย่ำตำยำยในรูปแบบที่ใ ้ควำมเคำรพ
บอกท่ำนว่ำเข้ำใจถึงควำมรักควำมเอำใจใ ่ที่ปู่ย่ำตำยำยมีต่อ
ลำน และบอกท่ำนว่ำคุณรู้ กึ ขอบคุณทีป่ ยู่ ำ่ ตำยำยมำช่วยดูแล
ลำน๖ เป็นตัวน�ำเข้ำ กู่ ำรพูดคุยตกลง จะเพิม่ โอกำ ใ เ้ กิดผลดี
ได้มำกขึน้ เช่น “ผมรูว้ ำ่ พ่อแม่รกั ผม และ ลำน ขอบคุณ ำ� รับ
กำรช่วยเ ลือที่ใ ้มำเ มอ”
๒. พูดถึงพฤติกรรมที่เฉพำะเจำะจงที่ท�ำใ ้คุณรู้ ึก
ไม่ บำยใจบอกท่ำนว่ำมันมีผลต่อควำมรู้ กึ ของคุณอย่ำงไร เช่น
“มันท�ำใ ้ผมเ ียใจ” “มันท�ำใ ้ นูกังวลว่ำจะเกิด….กับลูก”
“ นูเป็นผู้ใ ญ่และ นูอยำกใ ้ไว้วำงใจใ ้ นูได้ตัด ินใจ”
๓. บอกท่ำนว่ำ ใ ้ท่ำนช่วยกัน ำวิธีร่วมกับคุณ
ในกำรแก้ปัญ ำ ซึ่งอำจจะท�ำใ ้ได้วิธีกำรแก้ปัญ ำร่วมกันที่
ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกันทั้ง องฝ่ำย
๔. ในกรณีที่ ิ่งที่เกิดขึ้น อำจเกิดผลเ ียมำก และ
คุณจ�ำเป็นต้อง ยุดพฤติกรรมนั้นๆ อำจบอกท่ำนว่ำคุณอยำก
ขอร้องใ ้ท่ำนท�ำ รือไม่ท�ำอะไร ในท้ำยที่ ุดคุณอำจจ�ำเป็น
ต้องบอกท่ำนว่ำ คุณอยำกใ ้คุณและ ลำนใกล้ชิดกับท่ำน
แต่ถำ้ บำงอย่ำงทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ท�ำใ เ้ กิดผลกระทบไปในทำงลบ
และอำจขัดขวำงควำม มั พันธ์ทดี่ ี ทำงออกทีด่ อี ำจเป็นกำรต้อง
อยู่ ่ำงจำกกัน
แต่ละขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ควรตระ นักว่ำใน
ทุกขั้นตอนของกำรพูดคุยควำม �ำคัญอยู่ที่ “กำรฟัง” ฟังใ ้
รู้ถึงควำมรู้ ึกและใ ้ควำม �ำคัญกับควำมรู้ ึกของปู่ยำตำยำย
กำรฟังท�ำใ เ้ ข้ำใจอีกฝ่ำย เมือ่ เข้ำใจจะท�ำใ ก้ ำรต่อรองมีโอกำ
�ำเร็จมำกขึ้น๑๓ และควรตระ นักว่ำกำรพูดคุยเพียงครั้งเดียว
อำจไม่ก่อใ ้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมพยำยำมซ�้ำในควำม
ัมพันธ์ที่ดีต่อกัน น่ำจะเพิ่มควำม �ำเร็จมำกขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เรื่องที่ขัดแย้งนั้น ก่อใ ้เกิดผลเ ียต่อเด็กมำกน้อยเพียงใด และ
ำมำรถรอเวลำ �ำ รับกำรปรับเปลี่ยนได้นำนเพียงใด
ข้อควรคำ�นึงถึงอื่นๆ
ไม่ควรท�ำใ ้ปู่ย่ำตำยำยรู้ ึกว่ำถูกตรวจ อบคุณภำพ
กำรเลี้ยงดูระมัดระวังกำรแ ดงถึงควำมไม่ไว้วำงใจ อำจมีผล
กระทบต่อควำม ัมพันธ์ และท�ำใ ้กำรเลี้ยงดู ลำนเป็นเรื่อง
น่ำกังวล ไม่ใช่เรื่องน่ำ นุกของปู่ย่ำตำยำย
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ุขภำพปู่ย่ำตำยำย๕ บำงท่ำนอำจมีโรคประจ�ำตัว
ท�ำใ ้มีข้อจ�ำกัดบำงประกำรในกำรดูแล ลำน และมักจะต้อง
มียำทีต่ อ้ งกินเป็นประจ�ำ ว่ นใ ญ่อำจวำงยำไว้ในทีเ่ น็ ชัดเจน
ยิบ ะดวก เพื่อป้องกันกำรลืมกินยำ เมื่อต้องอยู่ร่วมกับเด็ก
ซึ่งธรรมชำติจะอยำกรู้อยำก เ ็นรื้อค้น ิ่งของ รวมถึงกำรเอำ
งิ่ ของเข้ำปำก กรณีเด็กได้รบั อันตรำยจำกกำรกินยำผูใ้ ญ่ พบ
ได้บ่อยในเด็กที่อยู่ร่วมบ้ำนกับผู้ ูงวัยซึ่งต้องกินยำ ลำยขนำน
ควร ำวิธีกำรเก็บยำที่เด็กเล็กไม่ ำมำรถเข้ำถึงได้๓ แต่ปู่ยำตำ
ยำย ยิบยำได้ ะดวกและไม่ลืมกินยำ
ปั ญ ำกำรเคลื่ อ นไ ว ๕ ไม่ ว ่ ำ จะเป็ น เพรำะอำยุ
ุขภำพ รือ ปัญ ำเรื่องข้อ เนื่องจำกข้อ ะโพก ข้อเข่ำ ซึ่ง
อำจเป็นอุป รรคในกำรดูแลเด็ก และท�ำใ ้ต้องงดกิจกรรมบำง
อย่ำง เช่น กำรอำบน�้ำใ ้เด็ก ทำรกอำจจะลื่น ลุดมือง่ำย รือ
เด็กเล็กทีอ่ ำจเล่นกระโดดขณะอำบน�ำ้ ก่อใ เ้ กิดอันตรำยทัง้ ต่อ
เด็กและผู้ ูงวัย
กำรมีปยู่ ำตำยำยช่วยดูแล ลำน ท�ำใ เ้ รำวำงใจว่ำเด็ก
จะอยู่กับบุคคลที่ไว้ใจ ได้แต่ ่วน �ำคัญอีกอย่ำงในกำรป้องกัน
อันตรำย คือกำรจัด ภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งมีควำม �ำคัญ
มำก �ำ รับกำรเลี้ยงดูเด็กเล็ก ควรช่วยปู่ยำตำยำยจัด ภำพ
แวดล้อมในกำรเลี้ยงดูเด็กใ ้ปลอดภัย และปรับเปลี่ยน ภำพ
แวดล้อมใ ้เข้ำกับวัยของเด็ก๑๒ และต้องค�ำนึงถึงกำรจัด ภำพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย �ำ รับผู้ ูงอำยุ รวมถึงกำรมีโทรศัพท์ที่
ปู่ยำตำยำย ำมำรถติดต่อพ่อแม่ได้ทันทีที่มีเ ตุฉุกเฉิน
ไม่ควรคำด วังใ ป้ ยู่ ำ่ ตำยำย ท�ำ น้ำทีท่ กุ อย่ำงแทน
พ่อแม่ รวมถึงงำนบ้ำนภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยของเด็ก พ่อแม่ควร
ำช่วงเวลำที่พ่อแม่ได้ท�ำ น้ำที่เท่ำที่จะ ำมำรถท�ำได้อย่ำง
ม�่ำเ มอเพื่อใ ้มีควำมผูกพันกับลูก และช่วยแบ่งเบำภำระ
ของปูย่ ำ่ ตำยำย เมือ่ ต้อง ง่ ลูกไปอยูก่ บั ปูย่ ำตำยำยทีอ่ ยูไ่ กล ควร
คิดถึงกำรเยี่ยมกำรกลับมำอยู่กับพ่อแม่ช่วงระยะเวลำ ั้น รือ
ยำวด้วยเ มอ ใช้กำรติดต่อทำงเทคโนโลยีตำ่ งๆ ที่ ำมำรถท�ำได้
ง่ำยเข้ำมำช่วยใ ม้ กี ำรติดต่ออย่ำง ม�ำ่ เ มอ แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่ำกำร
ติดต่อทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีไม่ ำมำรถทดแทนกำรอยู่ร่วมกัน
กำรพูดคุย กำรเ ็น น้ำ กำร ัมผั และกำรรับรู้ควำมรู้ ึก
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ไม่ค รเลี้ยงดูแบบกัง ล รือพยำยำมมอง ำค ำม
ผิดปกติของเด็ก เช่น ปัญ ำพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำเพรำะค ำม
กัง ลจะมีผลต่อคุณภำพกำรเลี้ยงดู อีกทั้งกำรเลี้ยงดูใกล้ชิด
เป็นธรรมชำติจะช่ ยใ ้มองเ ็นค ำมผิดปกติได้เร็ อยู่แล้
และเมื่อ ง ัยเด็กอำจมีค ำมผิดปกติไม่ค รเก็บค ำม ง ัยไ ้
ค ร ำข้อมูลเพิ่มเติม รือ อบถำมผู้เชี่ย ชำญ เช่น อบถำม
จำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์เมื่อพำไปรับ ัคซีน ทั้งนี้เมื่อพบ ่ำ
เด็กมีปัญ ำ ปู่ย่ำตำยำยมักจะรับมือกับปัญ ำได้ดีก ่ำพ่อแม่
เนื่องจำกมีประ บกำรณ์มำกก ่ำ ใจเย็นก ่ำ และอำจไม่มี
ค ำมคำด ัง ูงเท่ำพ่อแม่ท�ำใ ้ปู่ย่ำตำยำยที่นอกจำกกำร
ช่ ยดูแล ลำนแล้ อำจช่ ยประคับประคอง นับ นุนพ่อแม่
ของ ลำนด้ ย
เมื่อปู่ย่ำตำยำยเลี้ยง ลำน ไม่ใช่แค่ ลำนที่ค รได้รับ
กำรดูแล ค รดูแลใ ้ปู่ย่ำตำยำยมีค ำม ุข และมีคุณภำพชี ิต
ด้ ย๑ ทั้งด้ำน ุขภำพกำย ุขภำพจิต อำรมณ์ ค ำมต้องกำร
ด้ำน ังคม เ ร ฐำนะ ร มถึงอำจมอบเงินใ ้เพื่อใ ้ปู่ย่ำตำ
ยำยมีไ ้จับจ่ำยใช้ อยตำม มค ร ทั้งนี้ขึ้นกับ ถำนะกำรเงิน
ของครอบครั

สรุป
กำรมีปู่ย่ำตำยำยมีช่ ยดูแล ลำน ในบรรยำกำ ที่
มีค ำม ุขร่ มกัน พึ่งพำกัน เชื่อมั่น ไ ้ ำงใจ และนับถือกัน
ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงปลอดภัยมั่นคงของ ลำนแต่
เป็นค ำมทรงจ�ำทีด่ คี ำมผูกพันทีม่ นั่ คงต่อกันของคนทัง้ ำมรุน่

เอกสารอ้างอิง
๑.

๒.

๓.

Adcox S. Family conflicts and other Issues
grandparents may face. [Internet]. 2018 [cited
2018 May 9] Available from: https://www.
verywellfamily.com/issues-grandparents-mayface-4125693
Adcox S. 6 Kinds of grandparents who aren't
so grand. [Internet]. 2018 [cited 2018 May 4]
Available from: https://www.verywellfamily.com/
6-kinds-of-grandparents-4126329
American Academy of Pediatrics. Tips for grandparents who provide child care. [Internet]. 2015
[cited 2018 May 13] Available from: https://
www.healthychildren.org/English/family-life/
work-play/Pages/A-Message-for-GrandparentsWho-Provide-Childcare.aspx

37
๔.

Adcox S. Looking at the generation gap.
[Internet]. 2018 [cited 2018 May 4] Available from:
https://www.verywellfamily.com/looking-atthe-generation-gap-1695859
๕. McClure R. 10 things to understand about
using grandparents for child care. [Internet].
2018 [cited 2018 May 9] Available from: https://
www.verywellfamily.com/using-grandparentsfor-child-care-617106
๖. Lewis K. How to avoid these pitfalls when the
grandparents babysit. [Internet]. 2018 [cited
2018 May 9] Available from: https://www.verywellfamily.com/pitfalls-to-avoid-grandparentsbabysit-3544817
๗. Taylor B, Wright B. What is the difference
between attachment and bonding? [Internet].
2015 [cited 2018 May 14] Available from:
https://www.babycenter.com/404_what-is-thedifference-between-attachment-and-bonding_10401313.bc
๘. Paul P. How can you make your grandchild
brilliant? [Internet]. [cited 2018 May 2] Available
from: https://www.grandparents.com/grandkids/
education-and-school/make-your-grandchildbrilliant
๙. Sturt K. The 5 best things you can do for your
grandchild's brain. [Internet]. [cited 2018 May 2]
Available from: https://www.grandparents.com/
grandkids/education-and-school/child-braindevelopment
๑๐. Sturt K. Want smarter grandkids? start talking. an
early grasp of language opens worlds for your
grandbaby. [Internet]. 2018 [cited 2018 May
2] Available from: https://www.grandparents.
com/grandkids/education-and-school/languagedevelopment
๑๑. Clarke K, Cooper P, Creswell C. The parental
overprotection scale: associations with child
and parental anxiety. J Affect Disord 2013;151(2):
618–624. doi: 10.1016/j.jad.2013.07.007

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับผนวก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

38
๑๒. American Academy of Pediatrics. Childproofing
tips for grandparents. [Internet]. 2015 [cited
2018 May 13] Available from: https://www.
healthychildren.org/English/safety-prevention/
at-home/Pages/A-Message-for-GrandparentsKeeping-Your-Grandchild-Safe-in-Your-Home.
aspx

๑๓. American Academy of Pediatrics. Parenting
conflicts. [Internet]. 2015 [cited 2018 May 13]
Available from: https://www.healthychildren.
org/English/family-life/family-dynamics/Pages/
Parenting-Conflicts.aspx

Abstract
How to Help Elders to Be Smart Grandparents
Wanida Paoin
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Thammasat University

Statistics suggest that grandparents are raising grandchildren in ever growing numbers. This growing
social phenomenon provides an opportunity for the three generations to interact closely or living in the same
situation to raise their capable kids/grandkids. It is important to understand generational differences, including
character, culture, and value. Family members should respect boundaries, trust each other and follow
family rules. Secure attachment, good relationship and two-way communication are the keys of success. Deep
listening is crucial, especially listening to “your children”. Caregivers should play with children and give them
the freedom to play, explore, and fail on their own in a safe environment. Having good communication skills
are vital to handle the family conflict.
When grandparents raise grandchildren. Not only the grandchildren should be concerned, but the
emotional health and social needs of the grandparents must also be considered. Family harmony and a warm
atmosphere help children grow up happily and reach their potential as well as maintain a strong attachment
between the three generations.
Key words: Elders, Grandparenting, Child care

