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Tiểu Ban Chính Sách Kinh Tế Và Tiêu Dùng, 

  Ủy Ban Giám Sát Và Cải Cách 

Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ 

Washington, D.C. 20515 

Kính thưa các Thành Viên của Tiểu Ban: 

Phiên điều trần ngày mai về những rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng ở sản phẩm tiêu 

dùng sẽ nêu lên nhiều vấn đề có ý nghĩa và quan trọng về chính sách công, đáng được kiểm tra 

một cáchkỹ lưỡng, nghiêm ngặt và không thiên vị. Johnson & Johnson đã cống hiến rất nhiều 

nguồn lực để cung cấp cho công chúng thông tin cởi mở và minh bạch về Phấn Rôm Trẻ Em 

hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder), bột talc dùng trong mỹ phẩm và độ an toàn của bột talc, 

bao gồm một trang web chuyên về chủ đề này, Facts About Talc, tại đây công ty đã đăng tải hơn 

1.500 hồ sơ nghiên cứu, thư từ và nhiều tài liệu khác bao quát lượng thông tin về bột talc dùng 

trong mỹ phẩm trong suốt nhiều thập niên. Bức thư này tóm tắt thông tin chính về độ an toàn của 

bột talc và nhằm hiệu chỉnh thông tin sai lầm mà giới truyền thông mới lặp lại trong thời gian 

gần đây. 

Phấn Rôm Trẻ Em Hiệu Johnson An Toàn 

Khoa học rất rõ ràng. Kết quả xét nghiệm khoa học độc lập suốt nhiều thập niên đã xác 

nhận rằng bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson & Johnson và Phấn Rôm Trẻ Em hiệu 

Johnson an toàn, không nhiễm amiăng và không gây ung thư. FDA, các cơ quan quản lý toàn cầu 

và nhiều phòng thí nghiệm độc lập đã cùng xét nghiệm bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson 

& Johnson suốt nhiều thập niên, kết quả là họ liên tục khẳng định rằng sản phẩm này không chứa 

amiăng. 

Quả thực, mới vừa tuần trước thôi, FDA đã nhắc lại phát hiện của mình từ một nghiên 

cứu lúc trước, trong đó họ đã xét nghiệm cả Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson và bột talc dùng 

trong mỹ phẩm được cung cấp cho Johnson & Johnson, bên cạnh 34 sản phẩm mỹ phẩm khác. 

Sử dụng “những kỹ thuật nhạy nhất sẵn có”, FDA phát hiện thấy không có sản phẩm xét nghiệm 

nào, gồm cả Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson và bột talc dùng trong mỹ phẩm chứa trong Phấn 

Rôm Trẻ Em hiệu Johnson, có chứa amiăng.1 Gần đây, rất nhiều các nhà quản lý trên toàn cầu đã 

                                                           
1 Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm, Tuyên bố từ Ủy Viên của FDA, Bác sĩ Scott Gottlieb và 

Tiến sĩ Susan Mayne, Giám đốc Trung Tâm An Toàn Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Ứng Dụng (5/3/2019), 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (trích dẫn kết quả từ 

nghiên cứu năm 2009-10 của FDA, trong đó FDA đã khảo sát hơn 34 sản phẩm, bao gồm Phấn Rôm Trẻ 

Em hiệu Johnson, và liên kết tới trang web chung về bột talc của FDA, 

https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ 

ucm293184.htm). 
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khẳng định độ an toàn của sản phẩm bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson & Johnson.2 

Tương tự như vậy, các nhà khoa học đến từ Harvard, MIT, Princeton, Dartmouth, Mt. Sinai 

Medical Center, Viện Sức Khỏe và An Toàn Lao Động Quốc Gia cùng nhiều tổ chức khác đã bỏ 

thời gian nghiên cứu và một lần nữa xác nhận rằng sản phẩm bột talc dùng trong mỹ phẩm của 

Johnson & Johnson không chứa amiăng.3 Có nhiều nghiên cứu khoa học được thẩm định đồng 

cấp trên hàng chục nghìn nam giới và phụ nữ cho thấy bột talc dùng trong mỹ phẩm không gây 

ra ung thư.4 

Johnson & Johnson vẫn đang hợp tác với cơ quan quản lý về những vấn đề này suốt 

nhiều thập niên. Khi báo cáo của giới truyền thông lần đầu nêu lên vấn đề liên quan tới bột talc 

dùng trong mỹ phẩm vào những năm 1970, Johnson & Johnson đã nhanh chóng làm việc với 

FDA và các nhà khoa học hàng đầu để chứng tỏ rằng phấn rôm trẻ em của hãng an toàn.5 Sau khi 

tự thực hiện xét nghiệm, vào năm 1976, FDA đã kết luận rằng sản phẩm của Johnson & Johnson 

không nhiễm amiăng.6 Thật không may là luật sư phía nguyên đơn và các bên khác lại đã tìm 

cách dùng sai hoặc mô tả sai về hồ sơ tài liệu trước đây nhằm mục đích viết lại lịch sử, nhưng dữ 

liệu và hồ sơ tài liệu thể hiện rất rõ ràng. 

Hàng Thập Niên Xét Nghiệm Bột Talc Dùng Trong Mỹ Phẩm Của Johnson & 

Johnson 

Vào năm 1976, ngành mỹ phẩm đã lập ra một tiêu chuẩn xét nghiệm để đảm bảo độ an 

toàn của bột talc dùng trong mỹ phẩm, gọi là thông số CTFA J4-1. Tiêu chuẩn này sau đó cũng 

đã được FDA thừa nhận. Tiêu chuẩn J4-1 yêu cầu sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X (x-ray 

diffraction, XRD) và nếu cần sàng lọc bổ sung thì dùng cả phương pháp soi hiển vi ánh sáng 

phân cực (polarized light microscopy, PLM). Johnson & Johnson đã sử dụng phương pháp XRD 

và PLM được nhiều năm. Quả thực, hiện hãng đang dùng cả hai phương pháp này theo khuyến 

nghị trong Dược Điển Hoa Kỳ để đảm bảo bột talc dùng trong y tế không chứa amiăng. Bên cạnh 

việc sử dụng XRD và PLM theo Dược Điển Hoa Kỳ và các phương pháp J4-1, Johnson & 

Johnson còn sử dụng phương pháp soi hiển vi điện tử truyền qua (transmission electron 

microscopy, TEM) để đánh giá bột talc dùng trong mỹ phẩm của mình.7 Johnson & Johnson 

                                                           
2 Xem Chính Phủ Ấn Độ Tái Khẳng Định Bột Talc Của Johnson & Johnson An Toàn (28/2/2019), 

https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “Phấn Rôm Trẻ Em Hiệu 

Johnson” Không Chứa Chất Gây Ung Thư, Jordan News Agency (17/12/2018) (bản dịch).  
3 Xem, ví dụ, Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont trong DUSTS 

AND DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979); Martin Buerger, BÁO CÁO GỬI BÁC SĨ A. L. 

GOUDIE, (1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971); Thông 

Cáo Báo Chí, Mt. Sinai Medical Center, Tuyên bố của Tiến sĩ Thomas Chalmers (23/3/1976). 
4 Xem, ví dụ, Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 

Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017); 

Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000); 

Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 

(2010). 
5 Xem, ví dụ, Thư từ W. Nashed, Johnson & Johnson gửi cho FDA (17/10/1972). 
6 Xem Bản ghi nhớ từ Ronald Yates, FDA, gửi cho Heinz Eiermann, FDA (7/1/1976). 
7 Xem JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014). 
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kiểm tra địa điểm nơi bột talc dùng trong mỹ phẩm của hãng được khai thác, quặng thô lấy ra từ 

lòng đất và bột nghiền trước khi đóng chai.8 

Bên cạnh nỗ lực xét nghiệm của chính Johnson & Johnson, các chuyên gia độc lập và cơ 

quan chức trách cũng đã phân tích nguồn nguyên liệu và sản phẩm của hãng. Các cơ quan chính 

phủ như FDA và Viện Sức Khỏe và An Toàn Lao Động Quốc Gia, phòng thí nghiệm hàng đầu 

như McCrone Group, và các nhà khoa học đến từ những trường đại học đẳng cấp thế giới như 

Harvard và MIT, tất cả đều đã xác nhận rằng sản phẩm bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson 

& Johnson an toàn và không chứa amiăng.  

 

Các Kết Luận Trước Đây Của FDA Về Độ An Toàn Của Bột Talc 

Kể từ những năm 1970, FDA đã liên tục kiểm tra độ an toàn của bột talc và điều tra 

những cáo buộc về sức khỏe cộng đồng và bột talc dùng trong mỹ phẩm. Mỗi lần như vậy, FDA 

đều kết luận rằng sản phẩm của Johnson & Johnson không chứa amiăng và không gây ung thư. 

Vào năm 1986, FDA đã phản hồi đơn kiện của một công dân và xác định rằng bột talc dùng 

trong mỹ phẩm không phải là căn cứ để yêu cầu phải ghi cảnh báo về việc có amiăng. Quan 

trọng là FDA đã xác định rằng một số kết quả phân tích sơ bộ từ đầu những năm 1970 và trước 

đó - nhiều tài liệu trong số này đã được luật sư phía nguyên đơn và báo cáo bài báo ngày nay 

trích dẫn để cho rằng có amiăng trong bột talc - có “độ tin cậy đáng ngờ” do thiếu sự thống nhất 

về đâu là phương pháp phù hợp cho việc phân tích bột talc dùng trong mỹ phẩm.9 

Vào năm 2010, FDA đã phát hành kết quả xét nghiệm của chính mình về sản phẩm và 

nguồn nguyên liệu bột talc. Cơ quan này nhận thấy rằng sản phẩm và nguyên liệu nguồn của 

Johnson & Johnson không chứa amiăng.10 Vào năm 2014, sau nhiều năm phát hành nghiên cứu 

khoa học bổ sung, FDA đã kết luận rằng bột talc dùng trong mỹ phẩm không phải là căn cứ để 

đòi đưa ra cảnh báo về ung thư. FDA đã xem xét kết quả điều tra khoa học suốt nhiều thập niên 

để tìm mối liên hệ có thể có giữa ung thư buồng trứng với bột talc và kết luận rằng “không có 

bằng chứng thuyết phục làm căn cứ” cho mối liên hệ giữa bột talc với ung thư buồng trứng.11 

Bột Talc Dùng Trong Mỹ Phẩm Không Gây Ung Thư 

Rất nhiều nghiên cứu dịch tễ trong suốt vài thập niên đã kiểm tra xem liệu sự khác nhau 

về mức độ phơi nhiễm với bột talc có mối liên hệ với sự khác nhau về tần suất xảy ra bệnh hay 

không. Ví dụ, các nghiên cứu đã theo dõi hàng nghìn thợ mỏ và thợ máy nghiền làm việc trong 

                                                           
8 Xem Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 

(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972); Ghi chú từ 

A. Frank gửi cho G. Lee về Xét Nghiệm Kiểm Tra Bột Talc Windsor 66 Xem Có Amiăng Không 

(28/6/1977). 
9 Thư từ H.W. Swanson, FDA gửi cho Phillippe Douillet, Nhãn Số 83P-0404 (11/7/1986).  
10 Thành Phần Mỹ Phẩm: Bột Talc, FDA (cập nhật lần cuối ngày 21/8/2018). 
11 Thư từ Steven Musser, FDA, gửi cho bác sĩ Samuel Epstein, Liên Minh Phòng Chống Ung Thư, Nhãn 

Số 94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (1/4/2014). FDA cũng đã quan sát thấy rằng vẫn không có “cơ 

chế sinh học đủ sức thuyết phục mà qua đó bột talc có thể dẫn đến ung thư buồng trứng.” Id.  
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ngành sản xuất bột talc ở Italy, Vermont, Pháp và các nơi khác.12 Do làm nghề sản xuất bột talc 

nên thợ mỏ và thợ máy nghiền bị phơi nhiễm với bột talc với nồng độ lớn hơn rất nhiều lần so 

với người tiêu dùng. Tuy nhiên, những nghiên cứu này không xác định thấy có người nào bị u 

trung biểu mô, bệnh ung thư gắn liền với amiăng. Những nghiên cứu này có cả công nhân từ 

những năm 1920 và đã được cập nhật đến năm 2017, kết quả tiếp tục cho thấy không có trường 

hợp nào bị u trung biểu mô.13  

Ngoài ra, một vài nghiên cứu đã kiểm tra xem có mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng 

bột talc dùng trong mỹ phẩm với ung thư buồng trứng hay không. Ba nghiên cứu trên quần thể 

triển vọng lớn với hàng chục nghìn phụ nữ không nhận thấy có bất cứ mối liên hệ nào như vậy. 

Vào năm 2000 và 2010, Nghiên Cứu Về Sức Khỏe Của Y Tá (Nurses’ Health Study) đã xem xét 

hơn 40.000 y tá ghi nhận có sử dụng bột talc dùng trong mỹ phẩm kể từ năm 1982. Nghiên cứu 

này đã kết luận rằng việc sử dụng bột talc dùng trong mỹ phẩm không có ảnh hưởng chung tới tỷ 

lệ xảy ra ung thư buồng trứng.14 Một nghiên cứu riêng vào năm 2014, đồng thời là một phần 

Sáng Kiến Sức Khỏe Phụ Nữ (Women’s Health Initiative), đã xem xét hơn 30.000 người sử dụng 

bột talc dùng trong mỹ phẩm ở vùng đáy chậu và kết luận rằng việc sử dụng bột talc dùng trong 

mỹ phẩm không làm tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng.15 Vào năm 2016, một nghiên cứu thứ 

ba, Sister Study, đã xem xét gần 6.000 phụ nữ là người sử dụng bột talc. Một lần nữa, người ta 

lại không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc sử dụng bột talc dùng trong mỹ phẩm với ung thư 

buồng trứng.16 

Kết Quả Tranh Tụng 

Dù có cả thắng lẫn thua, song không một bản án của bồi thẩm đoàn nào theo hướng bất 

lợi cho Johnson & Johnson mà vẫn được giữ nguyên sau khi kháng cáo. Johnson & Johnson đã 

nhận được 6 phán quyết xét xử đứng về phía mình. Đã có 9 phán quyết đứng về phía nguyên 

đơn, 3 trong số đó đã bị đảo ngược, 5 thì đang hoặc sắp kháng cáo, 1 thì đã đi đến kết luận nhưng 

không có thiệt hại nào cả. Ngoài ra, có hàng chục vụ kiện chống lại Johnson & Johnson đã bị bác 

bỏ.  

                                                           
12 Xem, ví dụ, Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 

Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 

Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 

Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 

Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002). 
13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 

(2017).  
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 

(2000); Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 

EPIDEMIOL. 45 (2010). 
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., September 

2014. 
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). Đáng 

chú ý là nhóm nữ này đã có nguy cơ bị ung thư buồng trứng cao hơn đáng kể so với tổng thể bình thường. 
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Cam Kết Với Sức Khỏe Và An Toàn Cộng Đồng 

Johnson & Johnson thừa nhận rằng chúng tôi có nghĩa vụ với khách hàng của mình là 

phải đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi luôn an toàn. Johnson & Johnson cũng xin bày tỏ sự 

cảm thông sâu sắc nhất với các bệnh nhân và gia đình đang phải vật lộn với bệnh ung thư. Vì lý 

do đó, Johnson & Johnson đã nỗ lực hơn nữa, đi xa hơn nữa so với tiêu chuẩn ngành trong việc 

đảm bảo độ an toàn của sản phẩm bột talc dùng trong mỹ phẩm của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ 

các nỗ lực kiểm tra khoa học và bằng chứng liên quan tới độ an toàn của bột talc một cách kỹ 

lưỡng, nghiêm ngặt và không thiên vị.  

Không gì quan trọng với chúng tôi hơn sự an toàn cho người tiêu dùng và việc gìn giữ sự 

tin tưởng của họ với sản phẩm của chúng tôi. Từ lâu, chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ công tác lập pháp 

nhằm hiện đại hóa thẩm quyền quản lý pháp quy của FDA đối với mỹ phẩm và sản phẩm chăm 

sóc cá nhân. Chúng tôi tin rằng công cuộc cải cách này đóng vai trò thiết yếu để giúp cơ quan có 

thể tăng cường khả năng bảo vệ cộng đồng. Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc với Quốc Hội và 

FDA để thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa. 

Chúng tôi khuyến khích các thành viên của Tiểu Ban, nhân viên của quý vị và cộng đồng 

quan tâm hãy xem thông tin và tài liệu đăng trên trang Facts About Talc. Johnson & Johnson 

cam kết đối thoại cởi mở và minh bạch về độ an toàn của bột talc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn 

Tiểu Ban vì đã quan tâm tới vấn đề quan trọng này. 

Chân thành, 

Johnson & Johnson 


