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Parents’ Knowledge, Attitudes, and Practices 

towards Antibiotic Use in Children with Upper 

Respiratory Tract Infections in Cambodia* 

 

 

Abstract 

 Purpose: Antibiotic misuse in children with upper  respiratory tract infections is a challenge in 

public health. The study aimed to examine the relationships among knowledge, attitudes and practices of 

parents regarding antibiotic use in this group of children in Cambodia; and the prediction of parents’ 

knowledge, attitudes, sex, education, and family income on the parents’ practices. 

 Design: A cross-sectional survey with correlational predictive design. 

 Methods: A convenience sampling was used to recruit 258 parents who brought their  children 

under 15 years of age to receive health services at eight health centers in Kandal province, Cambodia. Interview 

and self-administered questionnaires were used. Data were collected from January to March 2020 and 

analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and multiple regression.  

 Main findings: Significant relationships between knowledge and attitudes (r  = .48, p < .001), 

and attitudes and practices (r = .23, p < .001) were found, except that between knowledge and practices     

(r = .11, p = .086). While all study factors accounted for 11% of the variance explained in the parents’  

practice (R2  = .11), only three factors could significantly predict the practices; that is, attitudes (β = .24,      

p < .01), female parent (β = .14, p < .05), and years of education (β = - .17, p < .05).  

 Conclusion and recommendations: Parents’ attitudes towards antibiotic use was related to their 

knowledge and practices; attitudes, sex and education were the predictors of parents’ practices. Thus, public-

directed programs to promote antibiotic awareness is needed. Information about rational drug use should be 

given in formal education system. Nurses should also pay greater attention on male parents and well-educated 

parent during giving advice of antibiotic use.  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: การใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะในเด็กกลุ่มนี้ที่ประเทศกัมพูชา และการท านายของปัจจัยความรู้ ทัศนคติ เพศ การศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้
ของครอบครัวต่อการปฏิบัติของผู้ปกครอง  

รูปแบบการวิจัย: การส ารวจภาคตัดขวางโดยศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านาย 

วธิดี าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืกโดยวธิแีบบสะดวกเปน็ผูป้กครองจ านวน 258 คน ทีน่ าบตุรอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี 
มารบับรกิารตรวจสขุภาพทีศ่นูยส์ขุภาพ 8 แหง่ในจงัหวดั Kandal ประเทศกมัพชูา เกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิสีมัภาษณแ์ละใชแ้บบสอบถาม 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย: ผลการวิจัยพบ ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างความรู้และทัศนคติ ( r = .48, p < .001) 
ทศันคตแิละการปฏบิตั ิ(r = .23, p < .001) ยกเวน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูแ้ละการปฏบิตั ิ(r = .11, p = .086) ปจัจยัทีศ่กึษา
ทกุตวัรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนของการปฏบิตัขิองผูป้กครองในการใชย้าปฏชิวีนะไดร้อ้ยละ 11 (R2 = .11) และมเีพยีงสามปจัจยั
ที่สามารถท านายการปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญ คือ ทัศนคติ (β = .24, p < .01)  ผู้ปกครองเพศหญิง (β = .14, p < .05) และ
จ านวนปีการศึกษา (β = - .17, p < .05) ของผู้ปกครอง  

สรุปและข้อเสนอแนะ: ทัศนคติของผูป้กครองตอ่การใชย้าปฏชิวีนะในเดก็ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นบนมคีวามสมัพนัธ์
กบัความรูแ้ละการปฏบิตั ิและทศันคต ิเพศ การศกึษา สามารถท านายการปฏบิตัขิองผูป้กครองได ้ดงันัน้โปรแกรมทีจ่ดัใหก้บัประชาชน
เพื่อส่งเสริมความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะจึงเป็นเรื่องจ าเป็น รวมถึงการสอนหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล     
ในระบบโรงเรยีน และพยาบาลควรใหค้วามใสใ่จเปน็พเิศษในการใหค้ าแนะน าการใช้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ปกครองเพศชายด้วย 
 
ค าส าคัญ: ยาปฏิชีวนะ ทัศนคติ ความรู้ การปฏิบัติ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  




