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Biological and psychosocial process in conduct disorder
แพท ห งข ญเ อน

ท

น งคาร 24 นวาคม 2545
Conduct Disorder
A repetitive and persistent pattern of behavior in which the basic rights of others or major ageappropriate societal norms or rules are violated, as manifested by the presence of three(or more) of the
following criteria in the past 12 months, with at least one criterion present in the past 6 months:
Aggression to people and animals
1. often bullies, threatens, or intimidates others
2. often initiates physical fights
3. has used a weapon that can cause serious physical harm to others (e.g., a bat, brick, broken bottle,
knife, gun)
4. has been physically cruel to people
5. has been physically cruel to animals
6. has stolen while confronting a victim (e.g., mugging, purse snatching, extortion, armed robbery)
7. has forced someone into sexual activity
Destruction of property
8. has deliberately engaged in fire setting with the intention of causing serious damage
9. has deliberately destroyed others property (other than by fire setting)
Deceitfulness or theft
10. has broken into someone else’s house, building or car
11. often lies to obtain goods or favors or to avoid obligations (i.e., “cons” others)
12. has stolen items of nontrivial value without confronting a victim (e.g., shoplifting, but without
breaking and entering, forgery)
serious_violations of rules
13. often stays out at night despite parental prohibitions, beginning before age 13 years
14. has run away from home over might at least twice while living in parental or parental surrogate
home (or once without returning for a lengthy period)
15. often truant from school, beginning before age 13 years
A. The disturbance in behavior causes clinically significant impairment in social, academic, or
occupational functioning.
B. If the individual is age 18 years or older, criteria are not net for Antisocial Personality Disorder.
Individual differences
New York Longitudinal Study Cameron (1978) พบ า กษณะ difficult temperament
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ขวบ แรก พบ า

ญหาพฤ กรรม นในภายห ง

กการ กษาพบ า เ ก ขาดการควบ ม แล ( กษาเ กอา 3 และ 5 พบ าเ ก
การควบ ม impulse pression ขาด กษะในการแ

ญหาเ อง

ญหา และ nagative reaction เ อ stress เ ด น

.Agcilar et al (2000) Brazelton scale กษาก ม high risk งแ อา 7-10 น อา 3 เ อน
ดตามไปจน งอา 16
ในเ ก

? ไ พบ า ความ ม น ของเ อง temperament บการเ ด ญหา condect

Temperament ? น กรรม
Behavioral ? น กรรม + งแวด อม
Behevioral celtution and inhibition
Grey (1993) เ อ า ญหา conduct เ ดจากความไ สม ล ของ Behavioral activition System
(BAS) Behavioral Inhibitory System (BIS)
Attenditional system
สมอง วน เ ยว อง อ Mid-brain supertor collocus for thelomus และ pariclol lobe
Dewey Berry & Roth Bert กษาโดยใ แบบทดสอบเ ยว บความสามารถในการควบ ม
การตอบสนอง ง นเ ยว บ Attention system พบ าเ ก ผลทดสอบคะแนน ง กษะในเ อง
Attentional shifting and locusing
Less impulsive
Less prone to frustration reaction
Neurotransmitter
การ งานของ Behavirol Inhibition System กควบ มโดย Norepinephrin (NE)
Unsocialized conduct disorder พบ NE activity ห อ production
1920 กษาในเ ก
ญหา disruptive behaviors พบ ความเ ม นของ 5 HIAA (metabolite
ของ
Serotonin)

ในราย

eggression

1997 การ กษาใน violence male พบ high level no seactonon ในเ อด
Nerbral di
พบในเ ก
ญหา conduct, delingvent adolescent และ ให
ญหา antisocial เ อใ
standaralvised test of verbal ability, IQ test พบ poor verbal and performance score
1995 การ กษาพบ า จ ย เ ยว บ Improvement ใน conduct disorder อ
1. อแ ไ
antisocial personality disorder
2. Verbal IQ > าเฉ ย
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Low verbal IQ ? เ ด ญหาการเ ยน ? self esteem
พบ easly –onset cenduct disorder ญหาในการอ บายภาวะอารม
Verbal deficlt Conduct problem
Conduct problem psychosocial problem verbal
deddeft Perinctal complication
1997 กษาเ อง perinctal complication วม วย maternal rejection ง 2 จ ยพบใน
ก ม vilolent และ ก ม พฤ กรรม ดกฎหมาย อนอา 18
งส บส น Biosocial
model

Aetonomic recefvity
- 1993 resting pulse

ในก ม antisocial behavior

Low cutonomic reactivity อาจเ นเค อง ง
aggression

า การ

งานของ Behavioral Inhibition system ลดลง ?

- Smaking in pregnancy
- กษาใน Christ church Health and Development
- พบการ บ ห ขณะ งครร สามารถใ
fetal hypexiz

นายการเ ด ญหา Conduct ไ และเ มโอกาสการเ ด

- ใน ต ทดลอง พบ nicaction ผล บ pertipheral and centrol NE setrvity, การ eptak serotoni
depaminergic systems
Psychopathy
80. % ของ ให
ดกฎหมาย
sesess พบ 15-30 %

autisocial PD (ตาม DSM IV tare, Hesf, Hsoper 1991

พยา สภาพทาง ตใจ(ประเ นโดย Hare Psychopathy C hecklist (PCL) โดย เ อง
Grandiiosity
Callousness
Diceit ful
Aictlow affect
I sak of remosse
ถาม า กษณะเ น จะพบในเ ก วยห อไ
1. Cynom (1996, 1998) กษาพบ าเ ก
psychopathy ตามมา
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1998 lynam โดยแ งเ กเ น 4 ก ม
ก ม 1. ไ
2.

ADHD อ างเ ยว

3.

Conduct อ างเ ยว

4.

ง ADHD + Conduct

ง 2 อ าง

โดยใ Psychopathery Cheelist งยกแบบใ
พบ าก ม

ว อ างไปเ อใ ในเ ก

ง ADHD + Conduct คะแนน งก าก ม น อ

กษระ autisocial มากก าก ม น

ความสามารถในการ Inhibit mappropolate responses
neuropsychological function
2000 (Barry et.cl) ด า เ ก
กษระ lack of guilt, absence of empathy shallow and constricted
emotion โอกาสเ ด psycho pathy ไ เ อโตเ น ให ค าย บการ
ง ADHD + Conduct เพราะ
แนวโ ม จะ ญหา นแรง ใ อง Content
บแ
กษณะเ น พบ า วน อยเ า น
Verbal deficit เ อเ ยบ บเ ก
ญหา conduct น
และพบ าเ ยว อง บการเ ยง อยมาก (แ การรายงานการเ ยง ใ อแ เ นคน report เอง ?)
- าง บ วไป พบ า conduct prolem เ ยว อง บการ
- 2000 Barry et cl. กษาเป ยบเ ยบ เ ก ๒ ก ม
ADHD และ

anxiety symptom
high Low callous –unemotional saores

ง

conduct problem เ อ กษาเ อง psychopathy แ ใ test างไป อใ Psychopathy Screening Device
(PSD)
พบ าเ ก
ง ADHD+Conduct callous –enemethional score ง ง support การ กษาของ Lynam
าก ม โอกาสเ ด psychopathy ไ งในอนาคต ในก ม callous enemotional score
พบ
ระ บความ ตก งวล ง
- 1997 Bleir และคณะ เสนอ า psychopathy มาจากการ ไ สามารถคบ ม agggression ไ เ อพบภาพ
distress เ ดจาก
diffeit processing schavoural evidene of that distress ห กฐาน ส บส น อใน
และ การกระ
ดกฎหมาย พบ autonomic responses อ distress cues

วย

psychopathy

- กษาใน ให พบเ อเ ดความ กก ว (Resrful) จะพบบ เวณ left anygdela กกระ นมาก น ฉะ น
เ นไ าในคน
psychopathy จะ ความ ดปก ของสมอง วน smysdola
- blalr & coles พบ าในเ กและ ย น
ญหา านอารม และพฤ กรรมพบ า PSD Score และความ
สามารถในการ บ เ องความก ว (fear) และความ กเศ า
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ง 2 การ กษา (Frick และ Cynar ใ Simple าง น Roock ใ cliinde refer children

Cy nam general pepula idine อาจ งผล อการ กษา
แ

งพอส ปไ า งภาวะ callous-engmational fradt และควร
จ ย
ญ จะ อใ เ ด psychopathy behaviors ไ

ง ADHD+Conduct problem อาจเ น

Peer relationships
-เ ก
ญหา contact ความ ม น
ค ายๆ น 3 ว อ องอ บาย อ
1. เ ก ความ ม น

บเ อนไ

บเ อนไ

แนวโ มจะไปคบ บก ม

กษณะ antisocial

พฤ กรรม antisocial

2. พฤ กรรม antisocial อน เลย ความ ม น

บเ อนไ

3. ง 2 อ าง
ผล ทดสอบ prineple
1. กษาใน 1995 keenon et al ใ propective study of a cohort assessment of autisocial behavior and
peer relationship งเ อก
312.8Conduct Disorder
A repetitive and persistent pattern of behavior in which the basic rights of others or major ageappropriate societal norms or rules are violated, as manifested by the presence of three(or more) of the
following criteria in the past 12 months, with at least one criterion present in the past 6 months:
Aggression to people and animals
1. often bullies, threatens, or intimidates others
2. often initiates physical fights
3. has used a weapon that can cause serious physical harm to others (e.g., a bat, brick, broken bottle,
knife, gun)
4. has been physically cruel to people
5. has been physically cruel to animals
6. has stolen while confronting a victim (e.g., mugging, purse snatching, extortion, armed robbery)
7. has forced someone into sexual activity
Destruction of property
8. has deliberately engaged in fire setting with the intention of causing serious damage
9. has deliberately destroyed others property (other than by fire setting)
Deceitfulness or theft
10. has broken into someone else’s house, building or car
11. often lies to obtain goods or favors or to avoid obligations (i.e., “cons” others)
12. has stolen items of nontrivial value without confronting a victim (e.g., shoplifting, but without
breaking and entering, forgery)
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serious_violations of rules
13. often stays out at night despite parental prohibitions, beginning before age 13 years
14. has run away from home over might at least twice while living in parental or parental surrogate
home (or once without returning for a lengthy period)
15. often truant from school, beginning before age 13 years
A.The disturbance in behavior causes clinically significant impairment in social, academic, or
occupational functioning.
B. If the individual is age 18 years or older, criteria are not net for Antisocial Personality Disorder.
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