
Sức khỏe tâm thần và học máy trong công ty 

Làm thế nào Học máy (Machine Learning) có thể được sử dụng để dự 

đoán sức khỏe tâm thần của nhân viên và cách nó được thực hiện  

Giới thiệu về sức khỏe tâm thần 

Sức khỏe tâm thần đề cập đến sức khỏe tâm lý, xã hội và cảm xúc của 

chúng ta. Nó có thể ảnh hưởng đến cách  chúng ta suy nghĩ, cảm nhận 

và hành động. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta đối phó 

với căng thẳng và liên quan đến người khác.  Nó là điều cần thiết và đầy 

thách thức ở mọi lứa tuổi, từ thời thơ ấu đến tuổi vị thành niên đến tuổi 

trưởng thành, và đặc biệt là đối với các chuyên gia làm việc.  Mọi người 

có nhiều khả năng phát triển rối loạn tâm trạng và rối loạn lo âu do lối 

sống hiện đại hóa. Nguy cơ phát triển các rối loạn tâm thần tại nơi làm 

việc tăng lên. Ngành công nghiệp cung cấp các ưu đãi chăm sóc sức 

khỏe tâm thần cho nhân viên của họ để giải quyết vấn đề này, nhưng 

điều đó là không đủ.  

Học máy và sức khỏe tâm thần 

Học máy là một trong những công nghệ AI mới nhất và đã cho thấy hiệu 

suất vượt trội trong nhiều ứng dụng trong thế  giới thực, bao gồm thị 

giác máy tính và chăm sóc sức khỏe. Học máy đang được sử dụng bởi 

các nhà thần kinh học và bác sĩ lâm sàng trên toàn cầu để tạo ra các kế 

hoạch điều trị cho bệnh nhân và xác định các chỉ số chính cho các rối 

loạn tâm thần có thể phát triển trước khi họ làm. Học máy có thể giúp 

các bác sĩ lâm sàng dự đoán ai có nguy cơ mắc một rối loạn cụ thể.  

Sức khỏe tâm thần cho các chuyên gia làm việc  

Nhiều nhân viên làm việc như các chuyên gia bị trầm cảm, lo lắng và 

chấn thương tinh thần. Điều này đôi khi có thể dẫn đến tự tử. Nhân viên 

có thể bị ảnh hưởng bởi các rối loạn tâm thần khác nhau. Trong giai 

đoạn sau, thiếu nhận thức có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng.  

Nhiều tài liệu nghiên cứu, đánh giá và khảo sát đã được viết cung cấp 

thông tin vững chắc về việc sử dụng máy học trong việc dự đoán sức 

khỏe tâm thần của nhân viên từ các ngành công nghiệp khác nhau.  



Bối cảnh của bài viết 

Bài viết này sẽ xem xét một bài báo sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát 

sức khỏe tâm thần năm 2019 để thực hiện các thuật toán học máy. Nó 

chứa dữ liệu về các chuyên gia làm việc trong cả các công ty công 

nghệ và phi công nghệ.   Kỹ thuật này sử dụng dữ liệu để xác định tính 

năng nào ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và dự đoán tương lai.  

Các chuyên gia làm việc hiện đại phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong 

thời hiện đại. Điều này là do áp lực của bạn bè, thời hạn ngắn và cạnh 

tranh. Tất cả những yếu tố này góp phần gây căng thẳng tinh thần cuối 

cùng dẫn đến rối loạn tâm thần. Rối loạn sức khỏe tâm thần ảnh hưởng 

đến 18% lực lượng lao động Mỹ, lên tới 40 triệu người.  

Các loại rối loạn ở nhân viên 

Việc phân loại các rối loạn tâm thần có thể được chia thành hai loại: 

Rối loạn tâm trạng hoặc rối loạn lo âu. Rối loạn tâm trạng đề cập đến 

những thay đổi tâm trạng nghiêm trọng, chẳng hạn như sự bất ổn về 

cảm xúc hoặc thay đổi đột ngột / khuếch đại những cảm xúc cụ thể. 

Điều này có thể bao gồm cảm giác rất buồn hoặc cáu kỉnh.  Chúng gây 

rối cho các hoạt động bình thường và có thể gây ra sự gián đoạn trong 

cuộc sống hàng ngày. Đối với các chuyên gia, điều này có thể ở dạng 

hiệu suất làm việc kém hoặc khó đáp ứng thời hạn.  Lo lắng có thể là 

một cảm xúc bình thường, nhưng rối loạn lo âu là một vấn đề hoàn toàn 

khác. Rối loạn lo âu là một tình trạng trong đó có sự dư thừa của nỗi sợ 

hãi và lo lắng. Điều này có thể dẫn đến việc mọi người tránh tương tác 

xã hội và bỏ qua các cuộc họp.  

Kỹ thuật học máy được sử dụng 

Đối với ứng dụng, thuật toán học tập có giám sát (SVMs), Hồi quy hậu 

cần(kNN), Máy vector hỗ trợ (SVM), Hồi quy hậu cần (kNN),Cây quyết 

định và Rừng ngẫu nhiên (Support Vector Machines (SVMs), Logistic 

Regression, k Nearest Neighbors (kNN), Decision Trees, Random 

Forest, and Naive Bayes) đã được sử dụng. 

Lưu đồ dữ liệu 



 

Kết quả 

Đây là mức độ chính xác của thuật toán Machine Learning:  

 



Chúng tôi thấy rằng bộ phân loại cây quyết định có hiệu suất cao nhất. 

Nó có độ chính xác và chính xác cao nhất với độ chính xác 84% và độ 

chính xác 883, tiếp theo là hồi quy hậu cần với độ chính xác 84%, độ 

chính xác 82 và Naive Bayes. Rừng ngẫu nhiên có độ chính xác 77%, 

độ chính xác 81, rừng ngẫu nhiên có độ chính xác 79%, độ chính xác 

78 và rừng ngẫu nhiên có độ chính xác 79%, độ chính xác 81 và rừng 

ngẫu nhiên có độ chính xác 76%, độ chính xác 75 và SVM có độ chính 

xác 76%, trong khi KNN có độ chính xác 74% và  độ chính xác 76. 

Vì vậy, một số thuộc tính có liên quan đến rối loạn tâm thần, chẳng hạn 

như các đặc điểm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, có thể là,  

1. Không quan trọng công ty có phải là công ty công nghệ hay không.  

2. Độ tuổi của người lao động 

3. Giới tính của người lao động  

4. Nếu có thể, tiền sử gia đình bị rối loạn tâm thần.  

5. Tiền sử cá nhân của một người bị rối loạn tâm thần.  

6. Quyền lợi và chăm sóc sức khỏe tâm thần do người sử dụng lao 

động cung cấp 

7. Thảo luận về sức khỏe tâm thần của bạn với chủ nhân của bạn.  

Tầm quan trọng đặc trưng của các tính năng được chọn cho thấy tiền 

sử gia đình và tiền sử mắc bệnh tâm thần là những yếu tố quan trọng 

nhất trong dự đoán rối loạn. Phần còn lại của các tính năng  đóng góp 

rất ít vào dự đoán, với giới tính là quan trọng nhất. Điều này bao gồm 

những lợi ích của việc chăm sóc được cung cấp bởi người sử dụng lao 

động đối với sức khỏe tâm thần, cũng như tuổi tác và khả năng thảo luận 

về sức khỏe tâm thần với người sử dụng lao động. 

Các nghiên cứu tương tự 
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• Bài báo đề xuất các quy tắc để dự đoán rối loạn lo âu dựa trên 

các yếu tố như môi trường làm việc của người đó (nhà hoặc văn 

phòng) và sử dụng cây mô hình hậu cần để dự đoán. Mô hình lai 

này là sự kết hợp giữa hồi quy hậu cần và cây quyết định và có 

độ chính xác cao hơn.  

• Tác giả đã tạo ra một hệ thống cảm biến dựa trên điện thoại thông 

minh theo dõi và tìm thấy những thay đổi ở bệnh nhân bị rối loạn 

lưỡng cực. Phát triển một hệ thống cảnh báo sớm có thể nhớ lại 

và xác định chính xác 97% bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực.  

• Bài báo trình bày một băng đô đeo được có thể được sử dụng để 

theo dõi và phát hiện căng thẳng đa phương thức.  

• Tác giả của nghiên cứu đề xuất rằng phụ nữ có nhiều khả năng 

phát triển rối loạn lo âu tổng quát (GAD) hơn nam giới. Ông đã có 

thể dự đoán GAD với độ chính xác 95% bằng cách sử dụng rừng 

ngẫu nhiên. 

• Nghiên cứu đã sử dụng các cảm biến đeo được để dự đoán sự 

thay đổi nhịp tim dựa trên lưỡng cực bằng cách sử dụng dự đoán 

dựa trên lưỡng cực.  

• Bài báo được viết bởi tác giả đã sử dụng các thuật toán ML để 

phát hiện căng thẳng ở nhân viên. Ông cũng xác định các đặc 

điểm có thể góp phần gây căng thẳng tinh thần. Với độ chính xác 

75,13%, rừng ngẫu nhiên có độ chính xác và chính xác tốt nhất.  

• Tác giả đã sử dụng nhiều thuật toán ML để dự đoán căng thẳng 

trong nghiên cứu.  

• Tác giả đã sử dụng dữ liệu nhịp tim để xác định mức độ căng 

thẳng và thuật toán ML để phân loại chúng. Dữ l iệu được thu thập 

mỗi 5 phút để người dùng có thể thư giãn trong 5 phút sau khi dữ 

liệu nhịp tim đã được thu thập.  

Tóm tắt về học máy vì sức khỏe tâm thần của nhân viên  

Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều nghiên cứu quan tâm và 

thăm dò về việc sử dụng  ML tiềm năng trong sức khỏe tâm thần. Bài 
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viết này đã cố gắng cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về khu 

vực và làm nổi bật các xu hướng và thách thức hiện tại.  Chúng tôi đã 

thảo luận về tình trạng nghiên cứu hiện tại và các bước có thể đạt được 

các hệ thống ML vừa hiệu quả vừa thiết thực cho chăm sóc sức khỏe 

tâm thần để giúp định hình hướng đi trong tương lai.  

Nó được kiểm tra cụ thể làm thế nào những hạn chế và yêu cầu đối với 

dữ liệu quy mô lớn, chất lượng cao  có thể đưa ra những thách thức trong 

thiết kế nghiên cứu. Điều này thúc giục các nhà nghiên cứu mở rộng nỗ 

lực để hiểu sâu hơn về nhu cầu và thách thức mà nhân viên MHPS và 

những người có kinh nghiệm về sức khỏe tâm thần sống phải đối mặt.  

Để đảm bảo rằng tên miền thực sự có thể hưởng lợi từ các công cụ dữ 

liệu mới, có thể khám phá sâu hơn và sáng tạo hơn về không gian thiết 

kế. Điều này có thể vượt ra ngoài các ứng dụng ML rõ ràng cho chăm 

sóc sức khỏe tâm thần. Gắn liền với truy cập dữ liệu là nhu cầu hỗ trợ 

tốt hơn cho mọi người trong việc đánh giá lợi ích tiềm năng của việc chia sẻ 

dữ liệu và cách giảm thiểu hoặc vượt quá các rủi ro tiềm ẩn (vídụ:  hiệu 

quả của các can thiệp), để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc 

sử dụng dữ liệu và tăng niềm tin vào các ứng dụng dữ liệu.  

Người ta cũng thường lập luận rằng các mô hình Học máy mới vượt trội 

so với các phương pháp lâm sàng và nghiên cứu hiện có. Tuy nhiên, 

nên xem xét các phương pháp bổ sung này để tạo ra tri thức. Nghiên 

cứu trong tương lai sẽ phải khám phá cách các can thiệp Học máy có 

thể được sử dụng để giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cũng như người nhận chăm sóc tâm thần.  Các nhà nghiên cứu nên cẩn 

thận không trừu tượng quá nhiều từ mỗi người hoặc bối cảnh của họ 

khi sử dụng Học máy để nắm bắt những trải nghiệm và nhu cầu phong 

phú của con người. 

Học máy và sức khỏe tâm thần 

Dữ liệu lớn và sức khỏe tâm thần: Dữ liệu lớn có thể giúp ích không?  

Theo Hiệp hội Lo âu và Trầm cảm Hoa Kỳ  (Anxiety and Depression 

Association of America), rối loạn lo âu là rối loạn tâm thần phổ biến 

nhất ở Hoa Kỳ Những rối loạn này ảnh hưởng đến khoảng 40 triệu 

người trưởng thành mỗi năm, chiếm 18,1% tổng dân số.  Rối loạn lo âu 

cũng ảnh hưởng đến 25% trẻ em từ 13-18 tuổi. Điều này khiến họ có 



nguy cơ học kém, lạm dụng chất gây nghiện và bỏ lỡ những trải nghiệm 

xã hội quan trọng. Rối loạn này rất có thể điều trị được. Tuy nhiên, chỉ 

có 36,9% được điều trị . Điều này có thể là do sự kỳ thị xã hội và đàn 

ông ít có khả năng tìm cách điều trị.  

Năm cuối đại học là quyết định tốt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi quyết 

định gặp bác sĩ tâm thần. Đó là một thời gian căng thẳng và một thời 

gian chuyển đổi tuyệt vời trong cuộc sống của tôi.  Nhiều người trong 

chúng ta có thể trải qua sự lo lắng và căng thẳng trong giai đoạn 

chuyển tiếp hoặc thời gian thay đổi lớn.  Tôi khuyến khích bạn bè của 

tôi trải qua quá trình chuyển đổi tương tự như tôi.  

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là duy trì sức khỏe tâm thần 

không đòi hỏi phải gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nó cũng đòi hỏi 

một thói quen thường xuyên tự kiểm tra và duy trì trạng thái tinh 

thần đúng cách. Tuy nhiên, gặp một chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

tâm thần vẫn là một trải nghiệm thú vị và không nhất thiết phải yêu cầu 

bạn được chẩn đoán mắc một tình trạng cụ thể.  Nó vẫn là một cái gì đó 

tôi rất khuyến khích.  

Tôi là một sinh viên khoa học dữ liệu đam mê sức khỏe tâm thần. Nó làm 

tôi phấn khích khi thấy những cánh đồng này giao nhau. Học máy là một 

trong những khái niệm thú vị nhất trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.  

Học máy và sức khỏe tâm thần 

Học máy đang được sử dụng bởi các nhà thần kinh học và bác sĩ lâm 

sàng trên toàn cầu để tạo ra các kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Nó 

cũng giúp xác định các chỉ số chính cho các rối loạn tâm thần có thể 

phát triển trước khi chúng xảy ra. Học máy có thể giúp các bác sĩ lâm 

sàng dự đoán ai có nguy cơ mắc một rối loạn cụ thể.  

Chúng tôi có rất nhiều dữ liệu mà bây giờ chúng tôi có thể biên soạn dữ 

liệu cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần để giúp họ làm 

công việc của họ tốt hơn. Học máy rất hữu ích ngày nay bởi vì trong quá 

khứ sự hiểu biết về chẩn đoán dựa trên mức trung bình của nhóm và thống kê 

về dân số. Học máy cho phép các bác sĩ lâm sàng cá nhân hóa.  

Ông nói rằng học máy có thể đáp ứng một nhu cầu cụ thể trong tâm thần 

học, đó là nhu cầu cá nhân hóa. "Chúng tôi đã làm việc trong nhiều thập 

kỷ về số liệu thống kê và trung bình nhóm có thể được áp dụng cho bệnh 



nhân có cùng chẩn đoán, nhưng không phải cho các cá nhân.  Học máy 

giúp đưa ra dự đoán cá nhân mà chúng ta không thể làm trước đây.  

David  Benrimoh  MD, CM là một bác sĩ tâm thần của Đại học McGill.  

Hai khía cạnh chính của học máy là thay đổi khuôn mặt và tình trạng 

sức khỏe tâm thần: 

• Xác định dấu ấn sinh học / phát triển kế hoạch điều trị  

• Dự đoán khủng hoảng  

Xác định dấu ấn sinh học và phát triển kế hoạch điều trị  

Bệnh nhân thường được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần ngày 

nay. Điều này có thể dẫn đến một quá trình thử nghiệm và sai để tìm 

đúng liều thuốc và kế hoạch điều trị tốt nhất. Thật sai lầm khi là m điều 

này. Tuy nhiên,  các triệu chứng của mỗi bệnh nhân đối với một rối loạn tâm 

thần như trầm cảm sẽ khác nhau. Các triệu chứng của một bệnh nhân sẽ 

không giống như của một bệnh nhân khác.  

Cholesterol trong máu, một dấu ấn sinh học cho bệnh tim mạch vành, là 

một ví dụ về dấu ấn sinh học. Cơ thể con người cũng có dấu ấn sinh 

học hành vi cho các tình trạng như trầm cảm và lo lắng, giống như với 

các dấu ấn sinh học vật lý.  

Các thuật toán học máy có thể xác định các dấu ấn sinh học hành vi 

quan trọng có thể giúp các chuyên gia sức khỏe tâm thần xác định xem 

bệnh nhân có nguy cơ cao phát triển rối loạn tâm thần hay không. Các 

thuật toán cũng có thể được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các kế 

hoạch điều trị. 

Benrimoh nói rằng các thuật toán có thể được sử dụng  để xác định các 

mẫu và giúp chúng tôi nhóm bệnh nhân dựa trên các triệu chứng hoặc 

mức độ nghiêm trọng cụ thể.  Chúng ta có thể xác định tốt hơn các loại 

phụ có liên quan và phương pháp điều trị cho các rối loạn khác nhau 

bằng cách xem xét các mô hình này và ai đáp ứng với chúng.  

Mỗi bệnh nhân là duy nhất và có sinh học riêng, kích hoạt và phản ứng 

với căng thẳng và trầm cảm. Có rất nhiều triệu chứng có thể liên quan 

đến rối loạn tâm thần. Mặc dù một số chỉ số chính của rối loạn tâm thần 

đã được biết đến, tốt nhất là không cố gắng và tìm ra phương pháp điều 

trị phù hợp. Các thuật toán học máy cung cấp cho bác sĩ tâm thần và 



chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần cơ hội để xác định các loại rối 

loạn phụ và tạo ra các kế hoạch điều trị phù hợp hơn và liều lượng thuốc. 

Dự đoán khủng hoảng 

Hãy quên đi tất cả dữ liệu và khoa học trong một giây. Điều quan trọng 

là phải nhận ra rằng những người có một số điều kiện nhất định dễ bị 

hoảng loạn, rối loạn tâm thần và trạng thái hưng cảm.  

Bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần được theo dõi chặt 

chẽ để đảm bảo rằng họ có thể sống cuộc sống bình thường. Một số 

điều kiện, chẳng hạn như Tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực,có 

nguy cơ khủng hoảng cao hơn.  Bệnh nhân được phục vụ tốt nhất bởi 

các chuyên gia sức khỏe tâm thần, những người có thể giúp giảm khả 

năng khủng hoảng. 

Làm thế nào chúng ta có thể giúp các chuyên gia sức khỏe tâm 

thần dự đoán khủng hoảng? 

Các thuật toán học máy có thể sử dụng dữ liệu tự cung cấp kết hợp và 

dữ liệu thụ động từ phương tiện  truyền thông xã hội / điện thoại để xác 

định xem một tập phim có sắp xảy ra hay không. Những chỉ số này có 

thể giúp bạn xác định xem một tập phim sắp xảy ra hay không.  Những 

cuộc khủng hoảng này rất dễ dự đoán nếu có một mô hình căng thẳng, 

cô lập hoặc tiếp xúc với các tác nhân gây ra.  

Gần đây, tôi bị đau nửa đầu. Tôi không thể ngủ ngon và không biết 

chuyện gì đang xảy ra. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã mất thăng bằng 

và ngã quỵ trên sân ga tàu điện ngầm. Tôi cố gắng nín thở và tìm hiểu 

chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa bao giờ bị đau nửa đầu trước đây nên 

tôi vừa bối rối vừa sợ hãi khi tập phim xảy ra.  Nói chuyện với bác sĩ của 

tôi về tập phim, và các sự kiện trong cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng 

căng thẳng gần đây và các mô hình không lành mạnh là nguyên nhân 

gốc rễ của tập phim này.  

Câu chuyện này chứng minh rằng có những dấu hiệu cho thấy một cuộc  

khủng hoảng đang đến. Điều này đúng với bất cứ ai, bất kể họ có tình 

trạng được chẩn đoán hay không.  Mỗi người có những kích hoạt và 

chiến lược đối phó riêng.  Khủng hoảng sẽ luôn xảy ra.  Làm thế nào 

cộng đồng sức khỏe tâm thần có thể giúp ngăn chặn những cuộc khủng 



hoảng này xảy ra? Có thể có kế hoạch điều trị rất hiệu quả bằng cách 

phân tích mô hình của bệnh nhân để giúp họ ngăn chặn một đợt xảy ra.  

Trí tuệ nhân tạo 

Nghiên cứu của tôi đã tiết lộ cách trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng 

để giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần hiện tại ở Mỹ. Nhiều 

người không thoải mái khi nói chuyện với bác sĩ tâm thần hoặc liệu 

pháp vì họ không biết lỗ hổng của họ.  Các công ty và nhóm đang làm 

việc để phát triển AI có thể tương tác với những người mắc bệnh tâm 

thần, nghiện ngập hoặc các sự kiện căng thẳng khác.  

Có vẻ kỳ lạ hoặc đáng sợ khi Trí tuệ nhân tạo đang "thay thế" các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhưng kết quả là có.  

Liệu pháp hành vi nhận thức là một trong những kỹ thuật quan trọng 

nhất mà các chuyên gia sức khỏe tâm thần sử dụng để thay đổi suy 

nghĩ tiêu cực của bệnh nhân thông qua nhiều phiên. Một chatbot có tên  

Woebot  được tạo ra bởi các nhà tâm lý học lâm sàng của Đại học 

Stanford để giúp sinh viên lo lắng và trầm cảm. Đây là một phiên bản 

số hóa của kỹ thuật trị liệu hành vi nhận thức 40 năm tuổi.  

Một nghiên cứu về sinh viên đại học bị trầm cảm cho thấy người dùng 

Woebot  đã trải qua sự cải thiện gần 20% tâm trạng của họ chỉ sau hai 

tuần. Điều này dựa trên điểm PHQ-9, một biện pháp phổ biến cho trầm 

cảm. Thành công của Woebot  trong nhóm nghiên cứu là do sự tham gia 

cao của những người tham gia.  Chi phí hàng tháng thấp là 39 đô la mỗi 

người có nghĩa là hầu hết những người tham gia đã nói chuyện với bot 

gần như mỗi ngày. Đây là một mức  độ tham gia không thể thực hiện 

được với tư vấn trực tiếp.  

Trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để điều trị trực tiếp các vấn đề sức 

khỏe tâm thần. Đây là một ứng dụng tương đối mới và sẽ cần nhiều 

nghiên cứu hơn. 

Dưới đây là một số công ty đang sử dụng học máy và AI trong Sức 

khỏe Tâm thần.  



 

Ghi chú cá nhân 

Cả Hoa Kỳ và toàn thế giới đang phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng 

sức khỏe tâm thần. Mặc dù thực tế là có một dịch bệnh, bệnh tâm thần 

vẫn là điều cấm kỵ trong nhiều cộng đồng.  Rất nhiều người không có đủ 

quyền truy cập vào các nguồn lực chăm sóc sức khỏe tâm thần, điều 

này có thể là do sự kỳ thị xung quanh chăm sóc sức khỏe tâm thần.  

Quỹ Gia đình Henry J. Kaiser cung cấp thông tin về các khu vực ở Hoa 

Kỳ, nơi thiếu các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.  

Gần 40% người Mỹ sống trong các khu vực được chính phủ liên bang 

chỉ định là thiếu các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Hơn 60% các tiểu 

bang Hoa Kỳ không có bác sĩ tâm thần trong biên giới của họ. Nhiều 

nhà trị liệu không được bảo hiểm, vì vậy những người sống ở những 

khu vực có đủ quyền truy cập vào các dịch vụ này có thể không đủ khả 

năng chi trả cho họ.  

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe tâm thần là đủ khó khăn mà không gây khó 

khăn hơn cho các cộng đồng thiểu số hoặc thiểu số. Điều này là do 

những hạn chế về tài chính và thiếu giáo dục về tầm quan trọng của chăm 

sóc sức khỏe tâm thần, cũng như điều cấm kỵ xung quanh chủ đề này.  



Khoa học dữ liệu / Học máy có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các 

bác sĩ tâm thần, bác sĩ lâm sàng và nhà trị liệu hiện có trong việc giúp 

đỡ bệnh nhân của họ. Thật tuyệt vời khi thấy những người làm việc để 

vượt qua dịch bệnh. Không đủ. Sức khỏe tâm thần nên được thảo luận 

theo cách tương tự như sức khỏe thể chất.  Đây là lý do tại sao nó rất 

quan trọng để bình thường hóa cuộc trò chuyện này.  

Cứ 5 người Mỹ thì có 1 người mắc một số bệnh tâm thần. Tỷ lệ tự tử 

đang ở mức cao nhất mọi thời đại.  115 người bị giết mỗi ngày do lạm 

dụng opioid. Cứ 8 người Mỹ trên 12 tuổi thì có 1 người dùng thuốc 

chống trầm cảm hàng ngày.  Ước tính thiệt hại kinh tế hàng năm khoảng 

210 tỷ USD là do trầm cảm.  

 


