
Biên giới mới của AI trong Y học 

1 Giới thiệu 

Chương này nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn sơ lược về cách AI có thể thay 

đổi các dịch vụ chăm sóc và sức khỏe trong dài hạn. Những thay đổi hàng ngày 

được thực hiện thông qua các công cụ do AI hỗ trợ có thể rất ấn tượng hoặc tinh 

tế; theo cách nào đó, tác động được dự đoán là sẽ sâu rộng. 

Ba điều thúc đẩy sự tiến bộ của AI - dữ liệu để thông báo và đào tạo phần mềm, 

các thuật toán sử dụng dữ liệu để tái tạo "trí thông minh" trong phần mềm và phần 

cứng chạy các thuật toán. Cả ba lĩnh vực này tiếp tục phát triển với tốc độ, do đó sẽ 

đẩy nhanh các ứng dụng AI và tác động của chúng. Dữ liệu ngày càng trở nên dễ 

tiếp cận trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhiều hệ thống chăm sóc sức 

khỏe đang giải quyết khả năng tương tác và chuyển đổi sang các nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc tích hợp. Cách tiếp cận mới này nhằm mục đích hòa tan các silo dữ 

liệu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua việc tích hợp các dịch vụ chăm 

sóc và sức khỏe chính, cộng đồng và các dịch vụ chăm sóc và sức khỏe khác. Khi 

các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tích hợp trưởng thành, kết quả sẽ là các bộ dữ 

liệu tích hợp và cùng với các thiết bị tiêu dùng, các kho dữ liệu toàn diện hơn, 

phong phú hơn có thể được sử dụng để đào tạo các thuật toán AI - cải thiện hiệu 

suất của AI. Quá trình phát triển phần cứng cũng đang tiến triển nhanh chóng và 

các công ty đang phát triển các chip silicon được thiết kế riêng cho các ứng dụng 

AI. Những con chip này đang được thiết kế để sử dụng trong mọi thiết bị điện toán 

từ điện thoại trong túi đến máy tính bảng và máy tính xách tay trong túi của chúng 

ta, đến máy tính trên bàn làm việc và trung tâm dữ liệu dành cho điện toán đám 

mây. Các chip silicon được tối ưu hóa cho AI này (được gọi là máy gia tốc AI) sẽ 

tiếp tục đẩy ranh giới của tốc độ và độ phức tạp của AI trên các thiết bị.  



Các thuật toán hiện tại sẽ nhanh hơn và các thuật toán đã từng mất quá nhiều thời 

gian thì nay đã trở nên thực tế. Cuối cùng, các kỹ thuật AI mới tiếp tục được phát 

triển và hoàn thiện để cải thiện hiệu quả và chức năng. Khi được kết hợp với tính 

chuyên môn hóa cao hơn, điều đó có nghĩa là các thuật toán trở nên ít đa mục đích 

hơn và phù hợp hơn với một ứng dụng cụ thể, cải thiện hiệu quả. AI hiện đang 

được áp dụng để phát triển thế hệ tiếp theo của các thuật toán và kỹ thuật AI; khi 

điều này tiếp tục phát triển, các kỹ thuật AI mới có khả năng xuất hiện và cải thiện 

về tốc độ, độ chính xác và khả năng xử lý ngày càng phức tạp hơn. 

Chúng ta có thể suy đoán về cách kết hợp các bộ dữ liệu phong phú toàn diện với 

phần cứng nhanh hơn được tối ưu hóa và các thuật toán mới với các kỹ thuật mới 

sẽ mở khóa chức năng AI trông giống như một phép thuật. Có lẽ những điều này 

thậm chí sẽ mở đường cho sự phát triển của AI nói chung, và ước mơ của một bác 

sĩ AI sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chương này sẽ vẫn là cơ sở cho nghiên cứu 

hiện tại để làm sáng tỏ những phát triển tiềm năng đang nằm ngoài tầm với nhưng 

vẫn có thể thực hiện được trong tương lai gần. Ở cuối chương, chúng tôi sẽ trình 

bày ngắn gọn cách AI có thể mở ra những cách thức hoạt động hoàn toàn mới. 

2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

2.1 Các hệ thống AI trong tương lai có thể sử dụng xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên để cải thiện cách cá nhân tham gia vào chăm sóc sức khỏe  

Các hệ thống chăm sóc sức khỏe đang tiến tới một mô hình cung cấp dịch vụ chăm 

sóc lấy con người làm trung tâm hơn với kiến thức về sức khỏe, biện pháp kích 

hoạt bệnh nhân và việc ra quyết định chung trở nên quan trọng hơn như một cách 

phân loại khả năng, sự sẵn lòng và cách tiếp cận chăm sóc đồng quyết định cùng 

với bệnh nhân. 



Một bệnh nhân có kỹ năng đọc viết tốt là một cá nhân được trao quyền kiểm soát 

sức khỏe, sự chăm sóc và phúc lợi của họ. Biết đọc biết viết là điều cần thiết để có 

thể hiểu được tình hình và tự tin khi đưa ra quyết định. Biết đọc biết viết làm nền 

tảng cho việc tự giúp đỡ, hiểu các cuộc tham vấn, tham gia vào những lời an ủi từ 

xa, nghiên cứu và thu thập thông tin cơ bản từ các nguồn đáng tin cậy, đọc và hiểu 

kết quả xét nghiệm, có thể hiểu hồ sơ y tế, giải thích hướng dẫn y tế và tác dụng 

phụ của thuốc, và nhiều khía cạnh khác của sức khỏe và chăm sóc. 

Thách thức về khả năng đọc viết gồm hai mặt: i) mức độ biết đọc biết viết của 

bệnh nhân cần phải đủ để họ có thể truyền đạt thông tin và hiểu những gì họ đang 

đọc (ví dụ: trong hồ sơ, kết quả xét nghiệm hoặc tờ rơi thông tin bệnh nhân) hoặc 

được kể (ví dụ, trong các cuộc tư vấn hoặc các cuộc hội thoại); và ii) bác sĩ lâm 

sàng cần có khả năng đánh giá mức độ biết đọc biết viết của bệnh nhân và phù hợp 

với điều này trong tất cả các hình thức giao tiếp. AI có tiềm năng thay đổi hoàn 

toàn việc trao đổi thông tin, cải thiện sự hiểu biết và sự tham gia của bệnh nhân. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) về cơ bản lấy giọng nói (hoặc văn bản) được xây 

dựng với cấu trúc câu tự nhiên thông qua cuộc đối thoại bình thường và chuyển lời 

nói này thành văn bản (hoặc văn bản thành lời nói). Hiện tại NLP có khả năng sử 

dụng một loạt các cấu trúc câu và từ trong ngôn ngữ tự nhiên để đưa ra một ý nghĩa 

khái quát bất kể câu gốc được cấu trúc như thế nào hoặc sự đa dạng của các từ 

được sử dụng, ví dụ: NLP có thể cho rằng tương đương với rất nhiều đau đớn, đau 

đớn, thực sự đau, và đau cấp tính. 

Nghiên cứu ngôn ngữ học hiện tại đang khám phá cách ngôn ngữ và nghĩa thay đổi 

trong các lĩnh vực học thuật khác nhau. Các công cụ NLP đang cải thiện sự hiểu 

biết về ngôn ngữ và giao tiếp, kết quả nghiên cứu cho thấy các môn học khác nhau 

như vật lý và lịch sử có các đặc điểm phức tạp tương tự. Nghiên cứu này đang 



nâng cao kiến thức của chúng tôi về cách ngôn ngữ có thể được cấu trúc lại để có 

thể diễn giải được ở các mức độ phức tạp khác nhau. Có công việc bổ sung quy tụ 

các nhà khoa học truyền thông, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học tính toán, các 

nhà nghiên cứu và nhân viên dịch vụ y tế; nó cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn 

về nơi mà sự phức tạp của ngôn ngữ và NLP có thể dẫn đến trong tương 

lai. Nghiên cứu chứng minh các công cụ NLP có thể phân tích và diễn giải thông 

tin liên lạc của bệnh nhân để đánh giá mức độ hiểu biết về sức khỏe của một người 

với độ chính xác tốt (> 80%). Các công cụ này cũng có thể diễn giải thông tin liên 

lạc của bác sĩ lâm sàng trong thời gian thực và tư vấn nếu trình độ hiểu biết về sức 

khỏe không tương thích với khả năng của bệnh nhân. 

Khi chuỗi nghiên cứu và công cụ NLP này tiến triển trong tương lai, sẽ có thể có 

cách giải thích sắc thái hơn về các cấu trúc câu ngôn ngữ tự nhiên trong lĩnh vực 

sức khỏe và chăm sóc. Điều này sẽ tạo ra các công cụ phần mềm NLP có thể mở 

rộng các cấp độ khác nhau của trình độ đọc viết và độ tinh vi của cấu trúc câu (xem 

Hình 1). Điều này có nghĩa là trong thực tế, thông tin lâm sàng có thể được dịch 

thành văn bản, lời nói hoặc phương tiện hình ảnh phù hợp với khán giả tùy thuộc 

vào trình độ đọc viết của cá nhân. Việc sử dụng AI này sẽ cho phép các cá nhân 

truy cập thông tin chăm sóc và sức khỏe dễ hiểu trong hồ sơ, hướng dẫn sử dụng 

thuốc và các nguồn đáng tin cậy mà không yêu cầu thêm nguồn nhân viên. Sự phát 

triển NLP này sẽ là nhịp cầu nối kết năng lực của một cá nhân với thông tin chuyên 

biệt. 

 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-58080-3_56-1#Fig1


2.2 Mở khóa kiến thức lâm sàng để giải quyết các mối quan tâm 

chung của bệnh nhân thông qua ảnh đại diện lâm sàng 

Xét nghiệm chẩn đoán dương tính đối với tình trạng thay đổi cuộc sống hoặc đe 

dọa tính mạng thường khiến bệnh nhân cảm thấy mất phương hướng. Họ cần thời 

gian để xử lý tin tức, xem xét các tác động và đi đến kết quả chẩn đoán. Trực tiếp 

khi nhận được tin báo, bệnh nhân sẽ có những thắc mắc ngay lập tức, nhưng 

thường thì họ hoặc gia đình họ còn có nhiều câu hỏi hơn nữa mà họ trăn trở hàng 

giờ, hàng ngày thậm chí hàng tuần sau buổi tư vấn. Bệnh nhân cần đợi một liên hệ 

khác với bác sĩ hoặc cố gắng tìm kiếm thông tin có sẵn trên Internet hoặc tờ rơi 

thông tin bệnh nhân. Chờ đợi một cuộc hẹn khác có thể làm tăng căng thẳng và lo 

lắng, gây bất lợi cho sức khỏe tinh thần của họ. Hơn nữa, một cuộc hẹn để trả lời 

các câu hỏi thông thường có thể không phải là cách sử dụng hiệu quả nhất thời 

gian khám bệnh trong một cuộc hẹn. Thay vào đó, thời gian lâm sàng có thể được 

sử dụng tốt hơn nếu bệnh nhân được trả lời các câu hỏi của họ trước cuộc hẹn tiếp 

theo để tạo điều kiện cho một cuộc tư vấn điều trị và đầy đủ thông tin hơn. Tìm 

kiếm các tờ rơi thông tin bệnh nhân hoặc thông tin trên Internet là một lựa chọn 

nhưng yêu cầu bệnh nhân phải có trình độ hiểu biết đủ tốt (như đã thảo luận ở trên) 

và có thể tìm được các nguồn thông tin đáng tin cậy. Yêu cầu biết chữ loại trừ bệnh 

nhân, trong khi thông tin không chính xác có khả năng gây hại nhiều hơn.   

AI trong tương lai có tiềm năng thay đổi điều này để cải thiện kiến thức của bệnh 

nhân và cách sử dụng thời gian khám bệnh. NLP có thể được áp dụng để tạo các 

chatbot lâm sàng cho thông tin thường lệ. Chatbots hiện nay rất phổ biến, nhưng 

chất lượng rất khác nhau, với nhiều người trong chúng ta có những trải nghiệm rất 

tốt và rất khó chịu. 



Trong tương lai, công nghệ này sẽ đủ trưởng thành để các bác sĩ chuyên khoa hoặc 

bệnh viện có thể phát triển các chatbot hoạt động như hình đại diện lâm sàng có 

sẵn 24 giờ 7 ngày một tuần để trả lời các câu hỏi của bệnh nhân về chẩn đoán gần 

đây hoặc điều trị đang diễn ra. Điều này có khả năng giúp bệnh nhân định hướng 

sự thay đổi của sức khỏe và có thông tin tin cậy kịp thời đồng thời tiết kiệm thời 

gian khám chữa bệnh. Những hình đại diện như vậy sẽ có thể cung cấp câu trả lời 

chính xác thực tế cho các truy vấn của bệnh nhân khi bệnh nhân cần. Định hướng 

các công cụ này thông qua các tổ chức chăm sóc sức khỏe sẽ cho phép sử dụng 

kiến thức lâm sàng tổng hợp và kiến thức chuyên môn của nhiều chuyên gia để đào 

tạo hình đại diện chia sẻ gánh nặng tạo và duy trì hình đại diện và cũng tăng phạm 

vi thông tin có sẵn. Một chatbot lâm sàng sẽ cần được giám sát và đào tạo thêm để 

giảm thiểu rủi ro và tác hại về y tế. Tuy nhiên, những lợi ích bao gồm tiết kiệm 

thời gian khám bệnh và cải thiện kiến thức đáng tin cậy có thể tiếp cận cho bệnh 

nhân đối với các câu hỏi thường quy trong các lĩnh vực lâm sàng thông thường. 

Ngày càng có nhiều nghiên cứu tập trung hơn vào sự đồng cảm trị liệu và tiềm 

năng cho máy móc và phần mềm có được sự đồng cảm được nhận thức. Đồng cảm 

là một kỹ năng cần thiết cho các cuộc tham vấn trị liệu. Trong khi tâm lý của công 

chúng nhìn chung khá nghi ngờ về việc máy móc thể hiện sự đồng cảm, nghiên 

cứu cho thấy rằng con người tự nhiên phóng chiếu các quy tắc xã hội và kỳ vọng 

vào máy móc góp phần vào sự đồng cảm được nhận thức. Khi tương tác với 

chatbots, mọi người thích chatbots tư vấn sức khỏe thể hiện sự đồng cảm và cảm 

thông. Các nghiên cứu dọc chứng minh mọi người xây dựng mối quan hệ với 

chatbots; tuy nhiên, tính chất lặp đi lặp lại và mang tính tiên đoán của các chatbot 

hiện tại có nghĩa là các mối quan hệ không lâu dài. Khi chức năng chatbot tiếp tục 

phát triển, hình đại diện lâm sàng sẽ đảm nhận chức năng trị liệu đàm thoại đối với 

một số tình huống và điều kiện lâm sàng đối với một số cá nhân. Điều quan trọng 



cần lưu ý là điều này rất khác với một bác sĩ AI, các avatar lâm sàng có khả năng 

cung cấp hỗ trợ ngắn hạn thông qua thông tin và một hình thức điều trị thông qua 

các cuộc trò chuyện trị liệu, nhưng chúng có khả năng tiếp tục hoạt động trong ứng 

dụng hẹp khu vực và một số tình huống hạn chế. 

2.3 Thiết kế hồ sơ sức khỏe điện tử thế hệ tiếp theo và cải thiện quy 

trình làm việc của nhân viên 

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là hồ sơ dọc về sức khỏe của một người và sự tương 

tác của họ với hệ thống y tế. Chúng đã được tạo ra và thực hiện theo những cách 

khác nhau trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác nhau cho các mục đích hơi 

khác nhau - ví dụ: cung cấp dịch vụ chăm sóc, bồi hoàn, v.v. Việc nắm bắt thông 

tin cần có thời gian và sự chú ý của các bác sĩ lâm sàng có trình độ cao; các nghiên 

cứu cho thấy trong 11,4 giờ một ngày, khoảng 6 giờ thời gian của bác sĩ lâm sàng 

được sử dụng để nhập dữ liệu. Người ta tin rằng EHR tốn thời gian và làm gián 

đoạn quy trình công việc đến mức chúng góp phần làm tăng áp lực lên các bác sĩ 

lâm sàng, dẫn đến kiệt sức. 

EHR rất cần thiết, chúng đưa thông tin quan trọng vào tầm tay của bác sĩ lâm sàng 

để cải thiện chất lượng chăm sóc và giảm các sai sót y tế, nhưng chúng cũng chứa 

đựng sự sai lệch và thay đổi chi tiết. Các bác sĩ khác nhau thực hiện các cách tiếp 

cận khác nhau để ghi lại thông tin của bệnh nhân. Một số bác sĩ lâm sàng ghi lại 

thông tin một cách nguyên văn; những người khác ghi lại các diễn giải. Tương tự, 

chuyên gia tư vấn ra lệnh hoặc ghi tóm tắt cho nhân viên hỗ trợ, những người tạo 

ra hồ sơ và / hoặc thư từ liên quan (ví dụ: thư) tạo ra sự thay đổi. Hơn nữa, EHR 

chứa nhiều loại thông tin có cấu trúc và không có cấu trúc khác nhau, từ kết quả 

xét nghiệm đến ghi chú tư vấn cho đến thư và hình ảnh của phòng khám chuyên 



khoa. Tất cả những điều này kết hợp với nhau có nghĩa là có một mức độ thay đổi 

đáng kể về chất lượng thông tin và một loạt các loại thông tin. 

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đang được phát triển để giảm bớt một số gánh 

nặng hành chính đối với nhân viên y tế. Khả năng nói thành văn bản (voice to text) 

của NLP có tiềm năng được sử dụng để ghi lại và phân loại hồ sơ sức khỏe điện tử 

của bệnh nhân mà không cần sự tham gia trực tiếp của bác sĩ lâm sàng. Một bác sĩ 

lâm sàng có thể dành thời gian của họ để tư vấn thay vì làm nhiều việc. Điều này 

làm giảm gánh nặng giảm tải nhận thức và cải thiện chất lượng thời gian tham 

vấn. Dự kiến điều này sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc và tiết kiệm thời gian cho 

nhân viên y tế. Ví dụ, thông tin được thu thập và mã hóa sẽ nhất quán hơn giữa các 

nhân viên và các tổ chức cung cấp, tạo cơ hội cho việc nghiên cứu và phân tích 

được cải thiện cho các can thiệp sức khỏe dân số. Cũng có thể sử dụng phân tích 

các mẫu giọng nói như một loại chỉ báo mới về tình trạng lâm sàng. 

Cùng với việc tiết kiệm thời gian và cải thiện hoạt động tham vấn, có thể có những 

hậu quả không lường trước được. Quá trình tạo mục nhập EHR được cho là sẽ giúp 

nhân viên lâm sàng tổng hợp và đồng hóa thông tin do bệnh nhân tiết lộ. Sử dụng 

NLP cho các quy trình nhập cảnh EHR có thể tác động đến cách nhân viên phát 

triển khả năng phán đoán và kiến thức lâm sàng; Các thay đổi đối với đào tạo y tế 

sẽ được yêu cầu để tránh bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với đánh giá lâm sàng. 

3 Học máy, Học sâu và Mạng thần kinh 

3.1 Cải thiện phát hiện bệnh thông qua chẩn đoán được kích hoạt 

tính toán 

Các dấu ấn sinh học là nền tảng của y học hiện đại, và các dấu ấn sinh học có đặc 

điểm tốt đã nhiều lần chứng minh rằng chúng dự đoán chính xác các kết quả lâm 

sàng trên một loạt các phương pháp điều trị và quần thể. Điều này có nghĩa là trạng 



thái sinh lý của một cá nhân có thể được theo dõi hoặc quản lý một cách tự tin 

bằng cách sử dụng một hoặc nhiều dấu hiệu sinh học. 

Một dấu ấn sinh học đã được xác định vào năm 1998 bởi Nhóm Công tác Định nghĩa 

Dấu ấn Sinh học của Viện Y tế Quốc gia là “một đặc tính được đo lường và đánh giá 

một cách khách quan như một chỉ số của các quá trình sinh học bình thường, các quá 

trình gây bệnh hoặc các phản ứng dược lý đối với một can thiệp điều trị”. 

Nói chung các dấu ấn sinh học được đo và theo dõi bằng các thiết bị y tế chẩn 

đoán. Đây là những thiết bị đo lường chính xác một hoặc nhiều dấu ấn sinh học và 

độ chính xác được xác minh thông qua bằng chứng được tạo ra bằng các phương 

pháp luận thích hợp (chẳng hạn như thử nghiệm lâm sàng). Các thiết bị được kiểm 

tra rằng chúng có rủi ro thấp ở mức chấp nhận được thông qua việc tuân thủ các 

quy định về thiết bị y tế. Các thiết bị phi y tế như thiết bị đeo được không có bằng 

chứng và quy định nghiêm ngặt này, nhưng có khả năng các thiết bị phi y tế được 

sử dụng để thay đổi cách phát hiện và theo dõi bệnh. 

Thiết bị đeo được là thiết bị không được thiết kế để trở thành thiết bị y tế mà là 

thiết bị chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng hoặc thiết bị tập thể dục. Các cảm biến 

được tìm thấy trên thiết bị đeo được thường đo các dấu hiệu sinh học y tế như nhịp 

tim, nhịp thở, điện tâm đồ, lượng oxy trong máu, v.v. Nhưng thiết bị đeo không trải 

qua mức độ giám sát, tạo bằng chứng hoặc phê duyệt theo quy định mà các thiết bị 

y tế mong đợi. Thiết bị đeo được có một số khía cạnh độc đáo so với thiết bị y tế 

có thể làm thay đổi đáng kể cách phát hiện, điều trị và quản lý bệnh tật. Thiết bị 

đeo được tạo ra dữ liệu với số lượng cao hơn nhiều so với thiết bị y tế; điều này là 

do chúng có tần số lấy mẫu cao và luôn ở bên người. Chúng cũng có khả năng có 

mức độ thay đổi và sai số cao hơn - sự thay đổi được chấp nhận giữa các thiết bị 

cho mục đích thể dục lớn hơn so với các ứng dụng sức khỏe, dung sai sản xuất có 

thể lớn hơn, các thiết bị không được bảo dưỡng thường xuyên bắt buộc và có thể bị 



xô đẩy khi mòn. Vì vậy, trong khi có lượng dữ liệu khổng lồ, cũng có nhiễu đáng 

kể, dữ liệu không liên quan và dữ liệu chất lượng kém. 

AI là công cụ lý tưởng để tạo ra ý nghĩa từ số lượng lớn dữ liệu có thể đeo 

được. Với AI, phân tích dữ liệu có thể được tự động hóa bằng cách loại bỏ các bất 

thường, gắn cờ việc không tuân thủ và giảm phương sai để cung cấp dữ liệu có thể 

diễn giải được và sau đó áp dụng phân tích để thu được thông tin chi tiết có ý nghĩa 

về mặt lâm sàng. Lĩnh vực này có thể được coi là chẩn đoán nâng cao tính toán 

theo nhiều cách tương tự như chụp ảnh máy tính (xem Hộp 1). 

Hộp 1 -  Nhiếp ảnh Máy tính 

AI đã mở ra một cuộc cách mạng trong nhiếp ảnh điện thoại thông minh - máy ảnh 

nhỏ, chip silicon mạnh mẽ và AI kết hợp cho phép tạo ra những bức ảnh đẹp hơn 

nhiều so với hình ảnh máy ảnh thô. Các kỹ thuật AI xử lý hình ảnh camera thô và 

ứng dụng của chúng nâng cao và cải thiện chất lượng cũng như các tính năng của 

hình ảnh được chụp. 

Phần mềm được hỗ trợ bởi AI sẽ giao tiếp hiệu quả giữa các thiết bị đeo để đo các 

dấu hiệu sinh học và nhân viên y tế bị hạn chế về thời gian, những người tìm kiếm 

thông tin chi tiết hữu ích để hỗ trợ bệnh nhân của họ. Các công cụ phần mềm AI 

này ở cấp độ cơ bản nhất lọc những chen lấn và tiếng ồn để để lại dữ liệu có thể sử 

dụng được. Khi AI tiến bộ, nó sẽ tạo ra các đường cơ sở cá nhân cho mọi người cá 

nhân hóa các thay đổi được phát hiện và tạo ra các suy luận bằng cách thêm các 

nguồn dữ liệu khác (ví dụ: vị trí, phấn hoa, ô nhiễm, nhiệt độ, v.v.) để liên kết các 

yếu tố kích hoạt với các triệu chứng. Những điều này kết hợp với nhau sẽ bổ sung 

cho các chẩn đoán y tế hiện có để cải thiện việc chẩn đoán, điều trị và quản lý các 

tình trạng lâm sàng. Thông tin sẽ phù hợp hơn với cá nhân và có thể hành động để 

giải quyết tình trạng suy giảm hoặc các triệu chứng. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-58080-3_56-1#FPar1


Phần mềm AI này có thể thay đổi đáng kể kiến thức chăm sóc sức khỏe và y 

tế. Quyền truy cập có thể thực hiện một cách tiếp cận được cá nhân hóa hơn nhiều 

dựa trên dữ liệu liên quan đến các thay đổi sinh lý hoặc tâm lý thay vì cấu trúc hiện 

tại của các cuộc hẹn thông thường. Thiết bị đeo được sẽ cho phép lấy mẫu dữ liệu 

thường xuyên trên các nhóm nhân khẩu học rộng và điều này sẽ thay đổi cách đo 

lường bệnh tật. Thứ nhất, số lượng dữ liệu cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về phạm 

vi thay đổi của các điều kiện lâm sàng. Thứ hai, khả năng đo lường các dấu ấn sinh 

học trong các trường hợp thực tế. Sự phân chia của dữ liệu và sự hiểu biết này là 

một sự thay đổi về bản chất của cách xác định bệnh nếu phát hiện thấy mức độ 

khác biệt cao của từng cá thể. Ví dụ, nó sẽ đặt ra câu hỏi về những gì tạo thành 

ranh giới giữa sức khỏe kém và sức khỏe tốt. 

3.2 Các cách chẩn đoán bệnh hoàn toàn mới bằng cách sử dụng 

dấu ấn sinh học kỹ thuật số 

Thiết bị kỹ thuật số (điện thoại, máy tính bảng, máy tính, v.v.) rất khác với hầu hết 

các thiết bị đeo được; các thiết bị kỹ thuật số của chúng tôi chứa các cảm biến đo 

lường những gì chúng tôi làm nhưng không đo lường các dấu ấn sinh học lâm sàng 

được chấp nhận chung. Thay vào đó, các thiết bị kỹ thuật số đo lường (hoặc có thể 

đo lường) những thứ trần tục hơn, chẳng hạn như cách chúng ta đang gõ hoặc giao 

tiếp. Có thể hoạt động trần tục hơn này có thể cung cấp thông tin chi tiết về thể 

trạng và tình trạng sức khỏe của chúng ta. 

Cách chúng ta tham gia và sử dụng các thiết bị kỹ thuật số có tiềm năng tạo ra các 

dấu ấn sinh học mới - dấu ấn sinh học kỹ thuật số - cung cấp các dấu hiệu về sức 

khỏe của chúng ta. Ví dụ, dáng đi của chúng ta thay đổi theo một số bệnh và có thể 

được phát hiện bằng cách sử dụng máy học, cách chúng ta đọc tin nhắn văn bản có 

thể thay đổi khi bắt đầu run, cách chúng ta ho có thể chỉ ra loại bệnh đường hô hấp, 



và hành vi sử dụng điện thoại của chúng ta có thể chỉ ra sức khỏe tâm thần của 

chúng ta. 

Các hành vi kỹ thuật số của chúng ta cho thấy sức khỏe tâm sinh lý của chúng 

ta; điều này có thể được sử dụng để tạo ra các loại dấu ấn sinh học mới để phát 

hiện sớm bệnh và theo dõi bệnh liên tục. Tương tự như thiết bị đeo được, dữ liệu 

được tạo ra từ các dấu ấn sinh học kỹ thuật số này có thể thay đổi và nhiễu, và AI 

là yếu tố cần thiết để xác định dữ liệu có thể sử dụng và liên kết các loại dữ liệu 

khác nhau để tạo ra các dấu ấn sinh học kỹ thuật số có ý nghĩa lâm sàng. Các dấu 

hiệu ban đầu là các dấu ấn sinh học kỹ thuật số là duy nhất cho một cá nhân mà 

thông thường sẽ đặt ra một vấn đề để đào tạo các thuật toán học máy, nhưng số 

lượng dữ liệu mà mỗi người tạo ra sẽ tránh được các vấn đề về giới hạn dữ 

liệu. Với các thuật toán máy học phù hợp, có thể theo dõi cách một cá nhân tương 

tác với thiết bị của họ, kiểm tra cách chúng ta cuộn, vuốt, chạm, v.v.; tạo đường cơ 

sở cá nhân cho từng loại hành động tham gia; và sử dụng sự khác biệt có ý nghĩa 

so với đường cơ sở để biểu thị sự suy giảm sức khỏe và hạnh phúc. 

AI rất phù hợp với một cách tiếp cận mới để chẩn đoán bệnh tật và nó yêu cầu theo 

dõi và phân tích hàng nghìn nguồn dữ liệu hàng ngày cho mỗi cá nhân và trên 

nhiều thiết bị và với một số lượng lớn các biến. Các phương pháp tiếp cận như học 

máy, học sâu và mạng thần kinh là lý tưởng để phân tích các tập dữ liệu rộng lớn 

để chúng ta có thể xác định các mẫu và thiết lập các mẫu mới hoặc độ lệch so với 

các mẫu hiện có. Chính những mô hình mới này và sự sai lệch so với những mô 

hình hiện có trước tiên sẽ tạo ra bằng chứng cho thấy những dấu ấn sinh học kỹ 

thuật số này đưa ra những dấu hiệu về tình trạng lâm sàng và giúp đưa ra dấu hiệu 

kịp thời về một thay đổi lâm sàng có ý nghĩa ở cá nhân. 



3.3 Các can thiệp ở cấp độ dân số do AI thúc đẩy để lập kế hoạch và tối ưu 

hóa toàn bộ hệ thống 

Số lượng dữ liệu được tạo ra từ một thiết bị đeo được là rất lớn và phần trên cho 

thấy sự cần thiết của AI để hiểu tất cả và tạo ra cái nhìn sâu sắc có thể hành động 

về sức khỏe của một người. Số lượng dữ liệu được thu thập trên một khu vực địa lý 

(chẳng hạn như dữ liệu được sử dụng để quản lý sức khỏe dân số) lớn hơn theo thứ 

tự. Số lượng dữ liệu khổng lồ này trên toàn bộ dân số khu vực có tiềm năng cung 

cấp năng lượng cho các can thiệp sức khỏe dân số và các sáng kiến y tế công cộng 

bổ sung thông tin từ hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thách thức của việc sử 

dụng một khối lượng lớn dữ liệu như vậy cũng rất đáng kể. 

Các thuật toán học máy sẽ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu bằng cách xác định các 

mẫu thông qua dữ liệu được liên kết. Ví dụ, phần mềm AI có thể được áp dụng cho 

hồ sơ sức khỏe điện tử và các thiết bị tiêu dùng để tạo ra cái nhìn sâu sắc về xu 

hướng sức khỏe cho người dân địa phương và trong các điều kiện lâm sàng cụ 

thể. Điều này sẽ giúp nhắm mục tiêu vào các can thiệp cấp địa phương đối với các 

tình trạng lâm sàng cụ thể trong trường hợp đầu tiên, nó có thể thông báo nhu cầu 

cải thiện các lộ trình chăm sóc cụ thể. Kết hợp các nguồn thông tin về sức khỏe và 

môi trường khác nhau (ví dụ: ô nhiễm không khí, phấn hoa, ô nhiễm tiếng ồn) có 

khả năng giúp dự báo những thay đổi về năng lực phục vụ, ví dụ như việc sử dụng 

thuốc, nhu cầu sức khỏe tâm thần, nhu cầu kê đơn của xã hội, v.v. 

4 Thị giác máy tính 

4.1 Sử dụng AI để tạo hình ảnh tổng hợp theo thời gian thực nhằm 

cải thiện các can thiệp phẫu thuật 

Hiện tại, phần mềm AI được áp dụng cho hình ảnh y tế có thể cải thiện chất lượng 

và tốc độ của các phần cụ thể của quá trình chẩn đoán. AI trong bệnh viện đã 



chứng minh tiềm năng cải thiện tốc độ phân đoạn để chẩn đoán lâm sàng và định 

lượng những thay đổi trong sinh lý học (ví dụ: khối u, bệnh võng mạc, da liễu, 

v.v.). AI đang mở khóa các công cụ chuyên dụng và làm cho chúng có sẵn trong 

tay công chúng; bây giờ có thể phát hiện bệnh võng mạc tiểu đường và xác định 

khối u ác tính sử dụng phần mềm hỗ trợ AI và điện thoại thông minh. 

Các kỹ thuật AI có tiềm năng cải thiện hình ảnh y tế thông qua các tính năng nâng 

cao tính năng và nội suy để cải thiện độ phân giải của các cấu trúc nhỏ ngoài khả 

năng của phần cứng. Các kỹ thuật tính toán cũng sẽ giúp tăng độ tương phản giả 

tạo của hình ảnh X-quang sống liều thấp để giảm tiếp xúc với bức xạ ion hóa trong 

khi cải thiện tầm nhìn cho nhóm phẫu thuật. 

Khi các hệ thống hình ảnh được hỗ trợ bởi AI được cải thiện, lợi ích sẽ tăng 

lên. Hiện tại, trong quá trình lập kế hoạch phẫu thuật, hình ảnh được thực hiện 

bằng một số phương thức. Thông thường, ví dụ, trong phẫu thuật tim, tia X trực 

tiếp được sử dụng để theo dõi các dụng cụ phẫu thuật và các hình ảnh trong quá 

khứ từ các phương thức khác được phủ lên để hỗ trợ can thiệp. Trong tương lai 

gần, phần mềm sẽ có thể tự động kết hợp các hình ảnh từ các phương thức khác 

nhau để tạo ra các hình ảnh hợp nhất kết hợp các ưu điểm của từng phương thức 

thành một hình ảnh tổng hợp. Nếu các vấn đề thiên vị và phát sinh lỗi có thể được 

giải quyết, nó sẽ mở đường cho các công cụ AI tinh vi hơn được đào tạo về hình 

ảnh và video trước khi phẫu thuật và kết hợp với chụp X-quang trực tiếp trong quá 

trình can thiệp. Các công cụ như vậy sẽ có thể tái tạo lại hình ảnh và video y tế và 

do đó chúng sẽ mô phỏng các video trực tiếp bao gồm thông tin từ một số phương 

thức và hiển thị thông tin này cho các nhóm phẫu thuật trong quá trình can 

thiệp. Sự kết hợp hình ảnh AI như vậy sẽ cải thiện tốc độ chụp, chất lượng và độ 

chính xác của hình ảnh cho phép thiết bị chức năng thấp hơn được sử dụng cho các 



mục đích tinh vi hơn. Nó cũng sẽ cho phép giảm liều lượng đồng vị phóng xạ và 

bức xạ tia X, cải thiện độ an toàn và giảm chi phí. 

4.2 Các biện pháp phẫu thuật thành công dựa trên AI để tạo ra kế hoạch tài 

nguyên toàn hệ thống thông minh 

Trong tương lai gần, máy học áp dụng cho hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ xác định mối 

tương quan giữa can thiệp phẫu thuật và thời gian phục hồi để dự đoán hỗ trợ phục 

hồi chức năng sau phẫu thuật. Điều này có thể được sử dụng trong các giai đoạn 

lập kế hoạch phẫu thuật để dự báo các nguồn lực trong tương lai sẽ được yêu cầu 

như hỗ trợ cộng đồng và phục hồi chức năng. 

Độ chính xác của một công cụ như vậy sẽ thay đổi đáng kể với sự phụ thuộc vào 

nhiều biến số chứ không chỉ loại can thiệp hạn chế tiện ích. Việc sử dụng thị giác 

máy tính sẽ nâng cao hơn nữa các mô hình dự đoán này để chúng có thể sử dụng 

hình ảnh y tế từ các can thiệp phẫu thuật để cung cấp thêm dữ liệu để đào tạo các 

mô hình. Việc sử dụng các tính năng hình ảnh từ phẫu thuật kết hợp với dữ liệu hồ 

sơ sức khỏe điện tử sẽ đưa ra dự báo cải thiện về nhu cầu sau phẫu thuật của bệnh 

nhân. Sự kết hợp của dữ liệu hình ảnh hồi cứu với thông tin về kết quả thủ tục sẽ 

cho phép dự báo các nguồn lực cần thiết để phục hồi thành công; điều này sẽ hỗ trợ 

dự báo ngân sách và cho phép cải thiện hiệu quả. Sau đó, các mô hình này có thể 

được lặp lại, kết hợp dữ liệu phục hồi chức năng và thể dục để cải thiện dự đoán 

trong thời gian gần thực. 

5 Người máy 

5.1 Phẫu thuật tự động một phần để phục hồi nhanh chóng và an toàn 

Robot phẫu thuật bằng robot đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, 

các robot không được tự động hóa, tức là chúng luôn yêu cầu người vận hành - 

thường là trong cùng một phòng hoặc một phòng liền kề. Điều này hạn chế nhiều 



lợi ích tiềm năng của phẫu thuật bằng robot và khi kết hợp với những hạn chế về 

phần cứng, điều đó có nghĩa là chúng chỉ được sử dụng trong các lĩnh vực thích 

hợp kể từ khi được phổ biến rộng rãi. 

Gần đây hơn, với sự hỗ trợ của kết nối Internet độ trung thực cao, phẫu thuật robot 

từ xa đã bắt đầu xuất hiện. Trong trường hợp này, về mặt lý thuyết, người vận hành 

có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới và có thể kết nối từ xa với thiết bị robot để phẫu 

thuật từ xa cho bệnh nhân. 

Sự ra đời của phẫu thuật robot từ xa đã mở khóa quyền truy cập vào thông tin và 

dữ liệu bổ sung cùng với dữ liệu hình ảnh y tế có thể truy cập trước đây. Sẽ sớm có 

thể biên dịch những dữ liệu này để tự động hóa một hoặc nhiều bước can thiệp, 

nhưng có thể không thực hiện được hoặc không nên tự động hóa toàn bộ quy 

trình. Ví dụ: thông qua các kỹ thuật thị giác máy tính, có thể sử dụng AI để lập kế 

hoạch bước rạch của một can thiệp tự động hóa robot để thực hiện phần này của 

quy trình có khả năng giảm sẹo và giảm thời gian phục hồi. 

 

Hình 3 - Phẫu thuật bằng robot từ xa sử dụng kết hợp hình ảnh được lưu trữ và 

hình ảnh trực tiếp với các công cụ dự đoán và theo dõi để ước tính kết quả và nhu 

cầu phục hồi chức năng 
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Về lâu dài, có thể tự động hóa toàn bộ các biện pháp can thiệp; trong ngắn hạn đến 

trung hạn, các bước can thiệp thường quy cao sẽ trở nên tự động hóa và sử dụng 

robot; nhưng trong trung hạn, không có khả năng toàn bộ hoạt động sẽ được tự 

động hóa. Trong các lĩnh vực như bệnh tim bẩm sinh, sự thay đổi về tình trạng và 

cách tiếp cận can thiệp tạo ra nguy cơ cao về các trường hợp khẩn cấp không lường 

trước được, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần con người tham gia và tham gia 

vào các can thiệp phẫu thuật. Bán tự động hóa làm giảm nhận thức và nhận thức 

của con người trong thời điểm này, trong khi các hệ thống có độ trung thực cao 

được cảm nhận có thể khiến người vận hành kém cảnh giác hơn, cả hai điều này 

đều có thể làm tăng tác hại. 

Ô tô tự lái  

Đầu những năm 2000 trở đi đã chứng kiến sự bùng nổ trong sự phát triển của các 

phương tiện tự hành (hay xe hơi tự lái). Sự kết hợp của các cảm biến, sức mạnh 

tính toán và phần mềm đã tạo ra những bước nhảy vọt về khả năng tiến tới tự động 

hóa các phương tiện, nhưng chúng vẫn chỉ là bán tự động. Những chiếc xe bán tự 

hành này hiện đã đi hàng triệu km trên đường công cộng, cải thiện các thuật toán 

và khả năng với mỗi hành trình. Cùng với việc đào tạo, đã có những vụ tai nạn xảy 

ra, bất chấp một người ngồi trên ghế lái. Lý do cho điều này là do thiếu sự tham gia 

vào hành động lái xe, làm giảm sự chú ý, đòi hỏi nhiều thời gian hơn để phản ứng 

với một tình huống thay đổi nhanh chóng. Điều này cũng có thể cung cấp cái nhìn 

sâu sắc về các rủi ro của phẫu thuật bán tự động. 

Trong một tình huống lái xe thay đổi nhanh chóng, người ta đã ghi nhận rằng một 

người không chủ động điều khiển phương tiện gặp khó khăn trong việc thiết lập lại 

bối cảnh (được các nhà tâm lý học gọi là “nhập cuộc nhanh”); điều cần thiết là 

người kiểm soát chiếc xe vì hệ thống tự động không thể xử lý tình huống. Tuy 



nhiên, có khả năng người lái xe cần thời gian để thiết lập lại nhận thức tình huống, 

thời điểm quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt cho việc liệu có sự cố hay 

không. Nghiên cứu cho thấy thời gian tham gia dài hơn khi mức độ tự động hóa 

cao được kết hợp với các tình huống phức tạp. Hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng 

chứng cho thấy việc sử dụng tự động hóa trong thời gian dài làm suy giảm kỹ năng 

của con người, với các kỹ năng nhận thức bị suy giảm nhanh chóng, nhưng các kỹ 

năng thủ công vẫn còn. Tuy nhiên, các kỹ năng nhận thức là điều cần thiết để sử 

dụng các kỹ năng thủ công của chúng ta một cách hiệu quả. 

Các bác sĩ phẫu thuật được tăng cường AI tiến hành phẫu thuật bằng cách sử dụng 

robot có thể cải thiện sự an toàn của bệnh nhân và giảm các sự cố bất lợi. Việc sử dụng 

máy học với thị giác máy tính có thể hỗ trợ sự phát triển của các hệ thống AI có khả 

năng phân tích hình ảnh can thiệp trong thời gian thực và giảm chấn động tay của 

người vận hành. Các hình ảnh tương tự với giải thích AI có thể thiết lập các thuật toán 

AI dựa trên an toàn bảo vệ chống lại các lỗi phẫu thuật thường có thể tránh được. 

6 Biên giới mới trong AI 

6.1 Sự thiên vị của AI đưa ra một quan điểm khác về việc cải thiện 

việc thúc đẩy 

AI có tiềm năng trở thành một công nghệ kết hợp các công nghệ khác lại với nhau 

và mở ra cái nhìn sâu sắc mà cho đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được. Với tất cả 

các công nghệ như vậy, ứng dụng ngay lập tức của chúng sẽ tái tạo hiện trạng - 

cách làm hiện tại. Tuy nhiên, trong các thế hệ AI kế tiếp, các khả năng độc đáo sẽ 

được sử dụng nhiều hơn và sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiếp cận và cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 



6.1.1 Thiết kế lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Thông thường, AI được coi là một công cụ giải quyết một vấn đề, tức là chúng ta 

cung cấp dữ liệu vào và nó cho chúng ta câu trả lời. Tuy nhiên, dữ liệu trong lịch 

sử đã được sử dụng để xác định các khu vực cần xem xét kỹ hơn. AI có thể được 

sử dụng cho cách tiếp cận này để cung cấp năng lượng cho hệ thống chăm sóc sức 

khỏe học tập và phát triển, sử dụng AI để đề xuất các dự án cải tiến chất lượng 

nhằm giảm sự bất bình đẳng mang tính hệ thống. 

AI là một công cụ phần mềm theo hướng dữ liệu, các thuật toán và phần mềm được 

viết bởi con người và điều này có thể bao gồm các thành kiến. Ngoài ra, dữ liệu được 

thu thập để đào tạo các hệ thống có thể tái tạo những thành kiến này hoặc giới thiệu 

những thành kiến mới. Sử dụng phần mềm theo hướng dữ liệu như vậy có nguy cơ 

kéo dài thành kiến, khó mã hóa chúng thành các ứng dụng phần mềm phức tạp, 

nhúng và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng. Điều hoàn toàn cần thiết là phần 

mềm AI phải dựa trên bằng chứng và được quy định để đảm bảo mức độ rủi ro có thể 

chấp nhận được. Điều quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn, là đảm bảo 

hệ thống chăm sóc sức khỏe có kiến thức, quy trình, kỹ năng và công cụ (bao gồm cả 

bộ dữ liệu) để kiểm tra và thẩm vấn phần mềm AI về sự thiên vị. Thứ nhất, điều này 

sẽ đảm bảo AI thiên vị được xác định trước khi được triển khai để có thể xác định 

trường hợp sử dụng chính xác của phần mềm; nếu không, có nguy cơ gia tăng bất 

bình đẳng hoặc thậm chí gây hại. Thứ hai, với kiến thức này, có thể AI có thể giúp cải 

thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo những cách mới. Với bản chất là thiên vị, 

AI có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về nơi có sự bất bình đẳng trong việc cung cấp 

dịch vụ. 

AI được áp dụng cho dữ liệu cấp độ dân số địa phương có thể được sử dụng như một 

công cụ thiết kế lại và cải tiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giúp giải quyết sự bất 



bình đẳng trong các điều kiện lâm sàng cụ thể bằng cách giúp theo dõi hiệu quả của 

lộ trình cho các nhóm cụ thể hoặc đưa ra một dạng nhu cầu hiện chưa được xác định. 

Thông tin này có thể giúp xác định các dịch vụ hàng ngày và các lộ trình có thể 

được cải thiện cho các nhóm dân số cụ thể để tiếp tục phát triển một hệ thống chăm 

sóc sức khỏe công bằng. 

6.2 Lộ trình Điều trị Cá nhân hóa Dựa trên Bằng chứng 

Có tiềm năng cho AI để cung cấp năng lượng cho thế hệ ra quyết định lâm sàng 

tiếp theo, một thế hệ hỗ trợ nhân viên y tế sử dụng tất cả các công cụ can thiệp có 

sẵn để hỗ trợ bệnh nhân. 

Trong một thời gian dài, các phương pháp điều trị khá đơn giản với nhiều loại thuốc, 

liệu pháp hoặc phẫu thuật. Cùng với sự tiến bộ, sự gia tăng của các loại thuốc, liệu 

pháp và can thiệp phẫu thuật, tất cả đều có hiệu quả, nguy cơ tác dụng phụ và tác hại 

khác nhau. Sự tiến bộ trong bộ gen đã làm phức tạp hơn trong việc lựa chọn loại 

thuốc phù hợp cho một cá nhân. Thuốc đã được kết hợp với các thiết bị để can thiệp 

phẫu thuật thông thường như nong mạch. Ngày càng có nhiều mối quan tâm và cơ 

sở bằng chứng xoay quanh việc sử dụng kê đơn của xã hội - sự tham gia của xã hội 

để điều trị các bệnh không lây nhiễm. Trị liệu kỹ thuật số (ứng dụng như một 

phương pháp can thiệp và điều trị) là một lĩnh vực khác ngày càng được quan tâm 

và có bằng chứng. Nhân viên y tế không thể biết về tất cả những điều này và làm thế 

nào chúng có thể kết hợp với nhau để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. 

AI là một công cụ phù hợp để giúp hiểu tất cả các lựa chọn điều trị và can thiệp tiềm 

năng để tạo ra các lựa chọn. AI có thể xác định tất cả các phương pháp điều trị với 

bằng chứng phù hợp với nhân khẩu học của từng cá nhân, mang lại cho họ kết quả 

tốt nhất có thể và phù hợp với phương pháp điều trị ưa thích của họ. AI có thể lọc, 

điều chỉnh và phủ nhiều cách tiếp cận này để phù hợp với sở thích và mục tiêu của 



bệnh nhân. Khi kết hợp với rủi ro lâm sàng và nhu cầu, điều này đưa ra một danh 

mục các lựa chọn về các con đường được cá nhân hóa về cơ bản mà nhân viên y tế 

có thể lựa chọn từ các nhân viên y tế với bệnh nhân, để tìm ra phương pháp phù hợp 

nhất với bệnh nhân. Sử dụng sự kết hợp hiệu quả nhất của thuốc, phẫu thuật, liệu 

pháp, công cụ kỹ thuật số và các hoạt động cộng đồng có sẵn không chỉ là những 

công cụ quen thuộc nhất với bác sĩ lâm sàng tư vấn. 

 

Hình 4 - AI kết hợp nhiều bằng chứng và nguồn thông tin dịch vụ để cung cấp các 

tùy chọn cho sự kết hợp của các phương pháp điều trị 

7 Tương lai của AI trong Y học 

Chương này phác thảo cách AI có tiềm năng thay đổi đáng kể và cải thiện việc 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Như đã đề cập ở phần đầu của chương, AI có 

thể cải thiện cách chúng ta nghĩ về hệ thống chăm sóc sức khỏe và phân phối. Hai 

kịch bản lý thuyết được đưa ra ở cuối chương chứng minh rằng AI có tiềm năng rất 

lớn trong việc thay đổi cách chúng ta thiết kế các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo 

những cách chưa từng thấy trước đây. Trước mắt, chúng ta sẽ thấy các công cụ AI 

tái tạo các tính năng xác định cung cấp dịch vụ chăm sóc hiện tại trong hình ảnh, 

kiểm tra triệu chứng, tạo mục nhập hồ sơ sức khỏe điện tử, v.v. Trong trung và dài 

hạn, chúng ta sẽ thấy những cách hoàn toàn mới để tạo đường dẫn bệnh nhân, theo 

dõi bệnh tật và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phần lớn sự phát triển của AI 
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được thảo luận trong chương này là đi đầu trong những gì có thể; nó thách thức các 

quy trình và hướng dẫn tiêu chuẩn. Tương tự như Miền Tây hoang dã và với tất cả 

các biên giới mới, các quy tắc cần được điều chỉnh và áp dụng để giảm thiểu rủi ro, 

loại bỏ thành kiến, đảm bảo bằng chứng và chất lượng cao là cốt lõi của AI áp 

dụng cho y học. 

 


