
Artificial intelligence was supposed to transform health care. Trí 

tuệ nhân tạo được cho là sẽ thay đổi chăm sóc sức khỏe. 

It hasn’t. Nó không làm được như vậy. 

Machine learning could improve medicine by analyzing data to improve 

diagnoses and target cures, but technological, bureaucratic, and regulatory 

obstacles have slowed progress. Máy học có thể cải thiện y học bằng 

cách phân tích dữ liệu để cải thiện chẩn đoán và nhắm mục tiêu chữa 

bệnh, nhưng những trở ngại về công nghệ, quan liêu và quy định đã làm 

chậm tiến trình này. 

Investors see health care’s future as inextricably linked with artificial 

intelligence. Các nhà đầu tư coi tương lai của chăm sóc sức khỏe gắn 

bó chặt chẽ với trí tuệ nhân tạo. 

That’s obvious from the cash pouring into AI-enabled digital health startups, 

including more than $3 billion in the first half of 2022 alone and nearly $10 

billion in 2021, according to a Rock Health investment analysis. Điều đó là 

hiển nhiên từ việc tiền mặt đổ vào các công ty khởi nghiệp y tế kỹ thuật số 

hỗ trợ AI, bao gồm hơn 3 tỷ đô la chỉ trong nửa đầu năm 2022 và gần 10 tỷ 

đô la vào năm 2021, theo một phân tích đầu tư của Rock Health. 

And no wonder, considering the bold predictions technologists have made.

 Và không có gì lạ, khi xem xét những dự đoán táo bạo mà các nhà 

công nghệ đã đưa ra. 

At a conference in 2016, Geoffrey Hinton, British cognitive psychologist and 

“godfather” of AI, said radiologists would soon go the way of typesetters 

and bank tellers: “People should stop training radiologists now. Tại một hội 

nghị vào năm 2016, Geoffrey Hinton, nhà tâm lý học nhận thức người Anh 

và là "cha đỡ đầu" của AI, cho biết các bác sĩ X quang sẽ sớm đi theo con 

đường của những người sắp chữ và giao dịch viên ngân hàng: "Mọi người 

nên ngừng đào tạo bác sĩ X quang ngay bây giờ. 

It’s just completely obvious that, within five years, deep learning is going to 

do better.” Hoàn toàn rõ ràng rằng, trong vòng năm năm, học sâu (deep 

learning) sẽ hoạt động tốt hơn ". 



But more than five years since Hinton’s forecast, radiologists are still 

training to read image scans. Nhưng hơn năm năm kể từ dự báo của 

Hinton, các bác sĩ X quang vẫn đang được đào tạo để đọc các bản quét 

hình ảnh. 

Instead of replacing doctors, health system administrators now see AI as a 

tool clinicians will use to improve everything from their diagnoses to billing 

practices. Thay vì thay thế bác sĩ, các nhà quản trị hệ thống y tế hiện coi 

AI là một công cụ mà các bác sĩ lâm sàng sẽ sử dụng để cải thiện mọi thứ, 

từ chẩn đoán đến thực hành thanh toán. 

AI hasn’t lived up to the hype, medical experts said, because health 

systems’ infrastructure isn’t ready for it yet. Ai đã không đáp ứng được 

sự cường điệu, các chuyên gia y tế cho biết, bởi vì cơ sở hạ tầng của hệ 

thống y tế vẫn chưa sẵn sàng cho nó. 

And the government is just beginning to grapple with its regulatory role.

 Và chính phủ chỉ mới bắt đầu vật lộn với vai trò quản lý của mình. 

“Companies come in promising the world and often don’t deliver,” said Bob 

Wachter, head of the department of medicine at the University of California, 

San Francisco. "Các công ty đến với thế giới đầy hứa hẹn và thường 

không cung cấp những điều đã hứa," Bob Wachter, người đứng đầu khoa 

y tại Đại học California, San Francisco cho biết. 

When I look for examples of … true AI and machine learning that’s really 

making a difference, they’re pretty few and far between. Khi tôi tìm kiếm 

các ví dụ về AI và máy học đang thực sự tạo ra sự khác biệt, chúng khá ít 

và xa vời. 

It’s pretty underwhelming. Nó khá ấn tượng. 

Administrators say algorithms — the software that processes data — from 

outside companies don’t always work as advertised because each health 

system has its own technological framework. Các quản trị viên cho biết 

các thuật toán - phần mềm xử lý dữ liệu - từ các công ty bên ngoài không 

phải lúc nào cũng hoạt động như quảng cáo vì mỗi hệ thống y tế có khuôn 

khổ công nghệ riêng. 



So hospitals are building out engineering teams and developing artificial 

intelligence and other technology tailored to their own needs. Vì vậy, các 

bệnh viện đang xây dựng các nhóm kỹ thuật và phát triển trí tuệ nhân tạo 

và công nghệ khác phù hợp với nhu cầu của riêng họ. 

But it’s slow going. Nhưng nó đang diễn ra chậm chạp. 

Research based on job postings shows health care behind every industry 

except construction in adopting AI. Nghiên cứu dựa trên các tin tuyển dụng 

cho thấy chăm sóc sức khỏe đằng sau mọi ngành công nghiệp ngoại trừ 

việc xây dựng việc áp dụng AI. 

The Food and Drug Administration has taken steps to develop a model for 

evaluating AI, but it is still in its early days. Cục Quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm đã thực hiện các bước để phát triển một mô hình đánh giá AI, 

nhưng nó vẫn còn trong giai đoạn đầu. 

There are questions about how regulators can monitor algorithms as they 

evolve and rein in the technology’s detrimental aspects, such as bias that 

threaten to exacerbate health care inequities. Có những câu hỏi về cách 

các nhà quản lý có thể giám sát các thuật toán khi chúng phát triển và kiềm 

chế các khía cạnh bất lợi của công nghệ, chẳng hạn như sự thiên vị có 

nguy cơ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. 

“Sometimes there’s an assumption that AI is working, and it’s just a matter 

of adopting it, which is not necessarily true,” said Florenta Teodoridis, a 

professor at the University of Southern California’s business school whose 

research focuses on AI. "Đôi khi có một giả định rằng AI đang hoạt 

động, và đó chỉ là vấn đề áp dụng nó, điều này không nhất thiết đúng", 

Florenta Teodoridis, giáo sư tại trường kinh doanh của Đại học Nam 

California, người có nghiên cứu tập trung vào AI cho biết. 

She added that being unable to understand why an algorithm came to a 

certain result is fine for things like predicting the weather. Cô ấy nói thêm 

rằng không thể hiểu tại sao một thuật toán đạt đượcn một kết quả tốt nhất 

định cho những thứ như dự đoán thời tiết. 

But in health care, its impact is potentially life-changing. Nhưng trong 

chăm sóc sức khỏe, tác động của nó có khả năng thay đổi cuộc sống. 



The bullish case for AI Trường hợp tin tưởng đối với AI 

Despite the obstacles, the tech industry is still enthusiastic about AI’s 

potential to transform health care. Bất chấp những trở ngại, ngành công 

nghệ vẫn nhiệt tình về tiềm năng chuyển đổi chăm sóc sức khỏe của AI. 

“The transition is slightly slower than I hoped but well on track for AI to be 

better than most radiologists at interpreting many different types of medical 

images by 2026,” Hinton told us via email. "Quá trình chuyển đổi chậm 

hơn một chút so với những gì tôi hy vọng, nhưng đang đi đúng hướng. để 

đến năm 2026, AI trở nên tốt hơn, so với các bác sĩ X quang, trong việc 

diễn giải nhiều loại hình ảnh y tế khác nhau," Hinton nói với chúng tôi qua 

email. 

He said he never suggested that we should get rid of radiologists, but that 

we should let AI read scans for them. Ông nói rằng ông không bao giờ 

đề nghị rằng chúng ta nên loại bỏ các bác sĩ X quang, nhưng chúng ta nên 

để AI đọc bản quét cho họ. 

If he’s right, artificial intelligence will start taking on more of the rote tasks in 

medicine, giving doctors more time to spend with patients to reach the right 

diagnosis or develop a comprehensive treatment plan. Nếu đúng, trí tuệ 

nhân tạo sẽ bắt đầu đảm nhận nhiều nhiệm vụ thường xuyên hơn trong y 

học, giúp các bác sĩ có nhiều thời gian hơn để dành cho bệnh nhân để đạt 

được chẩn đoán phù hợp hoặc phát triển một kế hoạch điều trị toàn diện. 

“I see us moving as a medical community to a better understanding of what 

it can and cannot do,” said Lara Jehi, chief research information officer for 

the Cleveland Clinic. "Tôi thấy chúng tôi đang di chuyển như một cộng 

đồng y tế để hiểu rõ hơn về những gì họ có thể và không thể làm," Lara 

Jehi, giám đốc thông tin nghiên cứu của Phòng khám Cleveland cho biết. 

It is not going to replace radiologists, and it shouldn’t replace radiologists.

 Nó sẽ không thay thế các bác sĩ X quang, và nó không nên thay thế 

các bác sĩ X quang. 

Radiology is one of the most promising use cases for AI. X quang là một 

trong những trường hợp sử dụng hứa hẹn nhất cho AI. 



The Mayo Clinic has a clinical trial evaluating an algorithm that aims to 

reduce the hours-long process oncologists and physicists undertake to map 

out a surgical plan for removing complicated head and neck tumors. Mayo 

Clinic có một thử nghiệm lâm sàng đánh giá một thuật toán nhằm mục đích 

giảm quá trình kéo dài hàng giờ mà các bác sĩ ung thư và nhà bác sĩ thực 

hiện để vạch ra một kế hoạch phẫu thuật để loại bỏ các khối u đầu và cổ 

phức tạp. 

An algorithm can do the job in an hour, said John D. Halamka, president of 

Mayo Clinic Platform: “We’ve taken 80 percent of the human effort out of it.” 

The technology gives doctors a blueprint they can review and tweak 

without having to do the basic physics themselves, he said. Một thuật 

toán có thể thực hiện công việc trong một giờ, John D. Halamka, chủ tịch 

của Mayo Clinic Platform cho biết: "Chúng tôi đã loại bỏ 80% nỗ lực của 

con người ra khỏi việc làm này." Công nghệ này cung cấp cho các bác sĩ 

một bản thiết kế mà họ có thể xem xét và tinh chỉnh mà không cần phải tự 

mình thực hiện các vật lý cơ bản, ông nói. 

NYU Langone Health has also experimented with using AI in radiology.

 NYU Langone Health cũng đã thử nghiệm sử dụng AI trong X quang. 

The health system has collaborated with Facebook’s Artificial Intelligence 

Research group to reduce the time it takes to get an MRI from one hour to 

15 minutes. Hệ thống y tế đã hợp tác với nhóm Nghiên cứu Trí tuệ 

nhân tạo của Facebook để giảm thời gian cần thiết để chụp MRI từ một giờ 

xuống còn 15 phút. 

Daniel Sodickson, a radiological imaging expert at NYU Langone who 

worked on the research, sees opportunity in AI’s ability to downsize the 

amount of data doctors need to review. Daniel Sodickson, một chuyên gia 

hình ảnh X quang tại NYU Langone, người đã làm việc trong nghiên cứu, 

nhìn thấy cơ hội trong khả năng của AI trong việc giảm quy mô lượng dữ 

liệu mà các bác sĩ cần xem xét. 

When I look for examples of … true AI and machine learning that’s really 

making a difference, they’re pretty few and far between. Khi tôi tìm kiếm 



các ví dụ về AI và máy học thực sự đang thực sự tạo ra sự khác biệt, 

chúng khá ít và xa. 

It’s pretty underwhelming. Nó khá ấn tượng. 

Bob Wachter, head of the department of medicine at the University of 

California, San Francisco Bob Wachter, trưởng khoa y tại Đại học 

California, San Francisco 

Covid has accelerated AI’s development. Covid đã thúc đẩy sự phát 

triển của AI. 

Throughout the pandemic, health providers and researchers shared data 

on the disease and anonymized patient data to crowdsource treatments.

 Trong suốt đại dịch, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các nhà nghiên 

cứu đã chia sẻ dữ liệu về căn bệnh này và ẩn danh dữ liệu bệnh nhân để 

cung cấp các phương pháp điều trị từ cộng đồng. 

Microsoft and Adaptive Biotechnologies, which partner on machine learning 

to better understand the immune system, put their technology to work on 

patient data to see how the virus affected the immune system. Microsoft và 

Adaptive Biotechnologies, hợp tác về máy học để hiểu rõ hơn về hệ thống 

miễn dịch, đã đưa công nghệ của họ vào hoạt động trên dữ liệu bệnh nhân 

để xem virus đã ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch như thế nào. 

“The amount of knowledge that’s been obtained and the amount of 

progress has just been really exciting,” said Peter Lee, corporate vice 

president of research and incubations at Microsoft. "Lượng kiến thức thu 

được và số lượng tiến bộ thực sự thú vị," Peter Lee, phó chủ tịch công ty 

nghiên cứu và ươm tạo tại Microsoft cho biết. 

There are other success stories. Có những câu chuyện thành công 

khác. 

For example, Ochsner Health in Louisiana built an AI model for detecting 

early signs of sepsis, a life-threatening response to infection. Ví dụ, 

Ochsner Health ở Louisiana đã xây dựng một mô hình AI để phát hiện các 

dấu hiệu nhiễm trùng huyết sớm, một phản ứng đe dọa tính mạng đối với 

nhiễm trùng. 



To convince nurses to adopt it, the health system created a response team 

to monitor the technology for alerts and take action when needed. Để 

thuyết phục các y tá áp dụng nó, hệ thống y tế đã thành lập một nhóm 

phản ứng để giám sát công nghệ để cảnh báo và hành động khi cần thiết. 

“I’m calling it our care traffic control,” said Denise Basow, chief digital 

officer at Ochsner Health. "Tôi gọi đó là kiểm soát giao thông chăm sóc 

của chúng tôi," Denise Basow, giám đốc kỹ thuật số tại Ochsner Health cho 

biết. 

Since implementation, she said, death from sepsis is declining. Kể từ khi 

thực hiện, bà nói, tử vong do nhiễm trùng huyết đang giảm. 

Hurdles for AI Rào cản đối với AI 

The biggest barrier to the use of artificial intelligence in health care has to 

do with infrastructure. Rào cản lớn nhất đối với việc sử dụng trí tuệ nhân 

tạo trong chăm sóc sức khỏe liên quan đến cơ sở hạ tầng. 

Health systems need to enable algorithms to access patient data. Các 

hệ thống y tế cần kích hoạt các thuật toán để truy cập dữ liệu bệnh nhân. 

Over the last several years, large, well-funded systems have invested in 

moving their data into the cloud, creating vast data lakes ready to be 

consumed by artificial intelligence. Trong vài năm qua, các hệ thống lớn, 

được tài trợ tốt đã đầu tư vào việc di chuyển dữ liệu của họ lên đám mây, 

tạo ra các hồ dữ liệu rộng lớn sẵn sàng được tiêu thụ bởi trí tuệ nhân tạo. 

But that’s not as easy for smaller players. Nhưng điều đó không dễ 

dàng cho những người chơi nhỏ hơn. 

Another problem is that every health system is unique in its technology and 

the way it treats patients. Một vấn đề khác là mỗi hệ thống y tế là duy 

nhất trong công nghệ của nó và cách nó đối xử với bệnh nhân. 

That means an algorithm may not work as well everywhere. Điều đó có 

nghĩa là một thuật toán có thể không hoạt động tốt ở mọi nơi. 

Over the last year, an independent study on a widely used sepsis detection 

algorithm from EHR giant Epic showed poor results in real-world settings, 



suggesting where and how hospitals used the AI mattered. Trong năm 

ngoái, một nghiên cứu độc lập về thuật toán phát hiện nhiễm trùng huyết 

được sử dụng rộng rãi từ gã khổng lồ Epic của EHR đã cho thấy kết quả 

kém trong các bối cảnh trong thế giới thực, cho thấy các bệnh viện sử 

dụng AI quan trọng ở đâu và như thế nào. 

This quandary has led top health systems to build out their own 

engineering teams and develop AI in-house. Tình huống khó khăn này đã 

dẫn dắt các hệ thống y tế hàng đầu xây dựng các nhóm kỹ thuật của riêng 

họ và phát triển AI trong nhà. 

That could create complications down the road. Điều đó có thể tạo ra 

sự phức tạp trong tương lai. 

Unless health systems sell their technology, it’s unlikely to undergo the type 

of vetting that commercial software would. Trừ khi các hệ thống y tế 

bán công nghệ của họ, nó không có khả năng trải qua kiểu kiểm tra mà 

phần mềm thương mại sẽ làm. 

That could allow flaws to go unfixed for longer than they might otherwise.

 Điều đó có thể cho phép các lỗ hổng không được sửa chữa lâu hơn 

những gì chúng có thể xảy ra. 

It’s not just that the health systems are implementing AI while no one’s 

looking. Nó không chỉ là các hệ thống y tế đang triển khai AI trong khi 

không ai tìm kiếm. 

It’s also that the stakeholders in artificial intelligence, in health care, 

technology and government, haven’t agreed upon standards. Ngoài ra, 

các bên liên quan trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe, công nghệ và chính phủ, đã không thống nhất các tiêu chuẩn. 

A lack of quality data — which gives algorithms material to work with — is 

another significant barrier in rolling out the technology in health care 

settings. Việc thiếu dữ liệu chất lượng - cung cấp cho các thuật toán tài 

liệu để làm việc - là một rào cản đáng kể khác trong việc triển khai công 

nghệ trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 



Much data comes from electronic health records but is often siloed among 

health care systems, making it more difficult to gather sizable data sets.

 Nhiều dữ liệu đến từ hồ sơ sức khỏe điện tử nhưng thường bị tách 

biệt giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe, khiến việc thu thập các bộ dữ 

liệu khá lớn trở nên khó khăn hơn. 

For example, a hospital may have complete data on one visit, but the rest 

of a patient’s medical history is kept elsewhere, making it harder to draw 

inferences about how to proceed in caring for the patient. Ví dụ: bệnh viện 

có thể có dữ liệu đầy đủ về một lần khám, nhưng phần còn lại của lịch sử y 

tế của bệnh nhân được lưu giữ ở nơi khác, khiến việc rút ra các suy luận 

về cách tiến hành chăm sóc bệnh nhân trở nên khó khăn hơn. 

“We have pieces and parts, but not the whole,” said Aneesh Chopra, who 

served as the government’s chief technology officer under former President 

Barack Obama and is now president of data company CareJourney.

 "Chúng tôi có các mảnh và bộ phận, nhưng không phải toàn bộ (hồ 

sơ y tế)," Aneesh Chopra, người từng là giám đốc công nghệ của chính 

phủ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và hiện là chủ tịch của công 

ty dữ liệu CareJourney cho biết. 

While some health systems have invested in pulling data from a variety of 

sources into a single repository, not all hospitals have the resources to do 

that. Mặc dù một số hệ thống y tế đã đầu tư vào việc lấy dữ liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau vào một kho lưu trữ duy nhất, nhưng không phải tất cả 

các bệnh viện đều có đủ nguồn lực để làm điều đó. 

Health care also has strong privacy protections that limit the amount and 

type of data tech companies can collect, leaving the sector behind others in 

terms of algorithmic horsepower. Chăm sóc sức khỏe cũng có các biện 

pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ giúp hạn chế số lượng và loại hình 

công nghệ dữ liệu mà các công ty công nghệ có thể thu thập, khiến lĩnh 

vực này tụt hậu so với những lĩnh vực khác về mã lực thuật toán. 

Importantly, not enough strong data on health outcomes is available, 

making it more difficult for providers to use AI to improve how they treat 

patients. Điều quan trọng là không có đủ dữ liệu mạnh mẽ về kết quả 



sức khỏe, khiến các nhà cung cấp khó sử dụng AI hơn để cải thiện cách 

họ điều trị bệnh nhân. 

That may be changing. Điều đó có thể đang thay đổi. 

A recent series of studies on a sepsis algorithm included copious details on 

how to use the technology in practice and documented physician adoption 

rates. Một loạt các nghiên cứu gần đây về thuật toán nhiễm trùng huyết bao 

gồm nhiều chi tiết về cách sử dụng công nghệ này trong thực tế và tỷ lệ 

chấp nhận của bác sĩ được ghi nhận. 

Experts have hailed the studies as a good template for how future AI 

studies should be conducted. Các chuyên gia đã ca ngợi các nghiên 

cứu là một khuôn mẫu tốt cho cách các nghiên cứu AI trong tương lai nên 

được tiến hành. 

But working with health care data is also more difficult than in other sectors 

because it is highly individualized. Nhưng làm việc với dữ liệu chăm sóc 

sức khỏe cũng khó khăn hơn so với các lĩnh vực khác vì nó mang tính cá 

nhân hóa cao. 

“We found that even internally across our different locations and sites, 

these models don’t have a uniform performance,” said Jehi of the 

Cleveland Clinic. Jehi của Phòng khám Cleveland cho biết: "Chúng tôi 

nhận thấy rằng ngay cả trong nội bộ trên các địa điểm và địa điểm khác 

nhau của chúng tôi, những mô hình này không có hiệu suất đồng nhất. 

And the stakes are high if things go wrong. Và tiền đặt cược sẽ cao nếu 

mọi thứ đi sai. 

“The number of paths that patients can take are very different than the 

number of paths that I can take when I’m on Amazon trying to order a 

product,” Wachter said. Wachter nói: "Số lượng đường dẫn mà bệnh 

nhân có thể đi rất khác so với số đường dẫn mà tôi có thể đi khi tôi ở trên 

Amazon đang cố gắng đặt hàng một sản phẩm. 

Health experts also worry that algorithms could amplify bias and health 

care disparities. Các chuyên gia y tế cũng lo ngại rằng các thuật toán có 

thể khuếch đại sự thiên vị và chênh lệch về chăm sóc sức khỏe. 



For example, a 2019 study found that a hospital algorithm more often 

pushed white patients toward programs aiming to provide better care than 

Black patients, even while controlling for the level of sickness. Ví dụ, một 

nghiên cứu năm 2019 cho thấy một thuật toán của bệnh viện thường đẩy 

bệnh nhân da trắng đến các chương trình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc 

tốt hơn so với bệnh nhân Da đen, ngay cả khi kiểm soát mức độ bệnh tật. 

The government’s role Vai trò của chính phủ 

Last year, the FDA published a set of guidelines for using AI as a medical 

device, calling for the establishment of “good machine learning practices,” 

oversight of how algorithms behave in real-world scenarios and 

development of research methods for rooting out bias. Năm ngoái, FDA 

đã công bố một bộ hướng dẫn sử dụng AI làm thiết bị y tế, kêu gọi thiết lập 

"thực hành máy học tốt", giám sát cách các thuật toán hoạt động trong các 

tình huống trong thế giới thực và phát triển các phương pháp nghiên cứu 

để loại bỏ sự thiên vị. 

The agency subsequently published more specific guidelines on machine 

learning in radiological devices, requiring companies to outline how the 

technology is supposed to perform and provide evidence that it works as 

intended. Cơ quan này sau đó đã công bố các hướng dẫn cụ thể hơn về 

máy học trong các thiết bị X quang, yêu cầu các công ty phác thảo cách 

công nghệ được cho là hoạt động và cung cấp bằng chứng cho thấy nó 

hoạt động như dự định. 

The FDA has cleared more than 300 AI-enabled devices, largely in 

radiology, since 1997. FDA đã thông qua hơn 300 thiết bị hỗ trợ AI, phần 

lớn trong X quang, kể từ năm 1997. 

Regulating algorithms is a challenge, particularly given how quickly the 

technology advances. Điều chỉnh các thuật toán là một thách thức, đặc 

biệt là với tốc độ tiến bộ của công nghệ. 

The FDA is attempting to head that off by requiring companies to institute 

real-time monitoring and submit plans on future changes. FDA đang cố 

gắng giải quyết vấn đề đó bằng cách yêu cầu các công ty tiến hành giám 

sát thời gian thực và đệ trình kế hoạch về những thay đổi trong tương lai. 



But in-house AI isn’t subject to FDA oversight. Nhưng AI nội bộ không chịu 

sự giám sát của FDA. 

Bakul Patel, former head of the FDA’s Center for Devices and Radiological 

Health and now Google’s senior director for global digital health strategy 

and regulatory affairs, said that the FDA is thinking about how it might 

regulate noncommercial artificial intelligence inside of health systems, but 

he adds, there’s no “easy answer.” Bakul Patel, cựu giám đốc Trung tâm 

Thiết bị và Sức khỏe X quang của FDA và hiện là giám đốc cấp cao của 

Google về chiến lược y tế kỹ thuật số toàn cầu và các vấn đề quy định, nói 

rằng FDA đang suy nghĩ về cách họ có thể điều chỉnh trí tuệ nhân tạo phi 

thương mại bên trong các hệ thống y tế, nhưng ông nói thêm, không có 

"câu trả lời dễ dàng". 

FDA has to thread the needle between taking enough action to mitigate 

flaws in algorithms while also not stifling AI’s potential, he said. FDA phải 

kết hợp liền mạch việc thực hiện đủ hành động để giảm thiểu sai sót trong 

thuật toán trong khi cũng không kìm hãm tiềm năng của AI, ông nói. 

Some argue that public-private standards for AI would help advance the 

technology. Một số ý kiến cho rằng các tiêu chuẩn công-tư cho AI sẽ giúp 

thúc đẩy công nghệ này. 

Groups, including the Coalition for Health AI, whose members include 

major health systems and universities as well as Google and Microsoft, are 

working on this approach. Các nhóm, bao gồm Liên minh vì AI Y tế, với 

các thành viên bao gồm các hệ thống y tế và trường đại học lớn cũng như 

Google và Microsoft, đang làm việc trên phương pháp này. 

But the standards they envision would be voluntary, which could blunt their 

impact if not widely adopted. Nhưng các tiêu chuẩn mà họ hình dung sẽ là 

tự nguyện, điều này có thể làm giảm tác động của họ nếu không được áp 

dụng rộng rãi. 


