
Công dụng thú vị của ChatGPT trong cảnh giác dược 

Cảnh giác dược, khoa học theo dõi sự an toàn của thuốc sau khi 

chúng đã được chấp thuận sử dụng, ngày càng trở nên quan trọng 

trong những năm gần đây. Với sự gia tăng của học máy và xử lý 

ngôn ngữ tự nhiên, một công cụ mới đã xuất hiện dưới dạng 

ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI. 

Bài viết này sẽ khám phá những ứng dụng tiềm năng của 

ChatGPT trong cảnh giác dược, cũng như những hạn chế của nó. 

Cảnh giác dược là một quá trình phức tạp và tốn thời gian liên quan 

đến việc theo dõi sự an toàn của thuốc sau khi chúng đã được 

chấp thuận sử dụng. Điều này bao gồm xác định các phản ứng bất 

lợi tiềm ẩn của thuốc (ADR) và đánh giá nguyên nhân của chúng. 

Một trong những thách thức chính trong việc cảnh giác dược là khối 

lượng dữ liệu tuyệt đối cần được phân tích. Các phương pháp 

phân tích dữ liệu truyền thống, chẳng hạn như xem xét thủ công 

các báo cáo trường hợp, tốn nhiều công sức và có thể dễ bị lỗi. 

ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi 

OpenAI, có tiềm năng cách mạng hóa cảnh giác dược bằng cách 

tự động hóa nhiều nhiệm vụ liên quan đến phân tích dữ liệu. Mô 

hình đã được đào tạo trên một bộ dữ liệu văn bản khổng lồ, cho 

phép nó hiểu và tạo ra văn bản giống như con người. Điều này 

làm cho nó rất phù hợp cho các nhiệm vụ như xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên và khai thác văn bản, vốn rất quan trọng trong việc cảnh 

giác dược. 

Một ứng dụng tiềm năng của ChatGPT trong cảnh giác dược là 

xem xét tự động các báo cáo trường hợp. Mô hình có thể được 

đào tạo trên một bộ dữ liệu báo cáo trường hợp và sau đó được 

sử dụng để xác định ADR tiềm năng. Đây sẽ là một cải tiến đáng 

kể so với đánh giá thủ công, vì nó sẽ nhanh hơn và chính xác hơn.  



Ngoài ra, ChatGPT có thể được sử dụng để trích xuất thông tin 

liên quan từ các báo cáo trường hợp, chẳng hạn như thông tin 

nhân khẩu học và thuốc của bệnh nhân. 

Một ứng dụng tiềm năng khác của ChatGPT trong cảnh giác dược 

là đánh giá quan hệ nhân quả. Đây là một bước quan trọng trong 

cảnh giác dược, vì nó được sử dụng để xác định xem một ADR cụ 

thể có phải do thuốc gây ra hay không. ChatGPT có thể được sử 

dụng để phân tích các báo cáo trường hợp và trích xuất thông tin 

liên quan, chẳng hạn như mối quan hệ thời gian giữa ADR và 

thuốc, liều lượng thuốc và lịch sử y tế của bệnh nhân. Thông tin 

này sau đó có thể được sử dụng để đánh giá quan hệ nhân quả 

bằng cách sử dụng các thuật toán đã được thiết lập. 

ChatGPT cũng có tiềm năng được sử dụng trong phát hiện tín 

hiệu, đó là quá trình xác định các mối quan tâm an toàn tiềm ẩn từ 

một bộ dữ liệu lớn các báo cáo trường hợp. Bằng cách sử dụng 

các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, ChatGPT có thể phân tích 

một lượng lớn dữ liệu văn bản và xác định các mẫu và xu hướng 

có thể chỉ ra mối quan tâm về an toàn. Đây có thể là một công cụ 

hữu ích cho việc cảnh giác dược, vì nó có thể giúp xác định sớm 

các ADR tiềm năng, trước khi chúng trở thành một vấn đề lớn. 

Mặc dù tiềm năng của nó, ChatGPT cũng có một số hạn chế khi nói 

đến cảnh giác dược. Một hạn chế là nó là một mô hình ngôn ngữ, 

có nghĩa là nó chỉ tốt bằng dữ liệu mà nó đã được đào tạo. Nếu dữ 

liệu đào tạo bị sai lệch hoặc không đầy đủ, hiệu suất của mô hình 

sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ChatGPT không phải là một chuyên gia 

y tế và có thể không hiểu các sắc thái của thuật ngữ y học hoặc sự 

phức tạp của sinh lý học con người. 

Tóm lại, ChatGPT có tiềm năng cách mạng hóa cảnh giác dược 

bằng cách tự động hóa nhiều nhiệm vụ liên quan đến phân tích dữ 



liệu. Khả năng hiểu và tạo văn bản giống con người của nó làm 

cho nó rất phù hợp cho các nhiệm vụ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

và khai thác văn bản. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 

ChatGPT không phải là một chuyên gia y tế và hiệu suất của nó 

phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu đào tạo. 

 


