
Johnson & Johnson Trả Lời Về Phiên Điều Trần Ngày 10 Tháng 12 Năm 2019 của Tiểu Ban Chính Sách Kinh 
Tế Và Tiêu Dùng, Ủy Ban Giám Sát Và Cải Cách, Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, Tiểu Ban Chính Sách Kinh Tế Và Tiêu Dùng, Ủy Ban Giám Sát Và Cải Cách của 
Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ đã tổ chức một phiên điều trần về "Kiểm Tra Chất Gây Ung Thư Trong Bột Talc và 
Phương Pháp Tốt Nhất để Phát Hiện Amiăng". Trước những câu hỏi và tuyên bố tại phiên điều trần, Johnson & 
Johnson đang cung cấp thông tin này cho công chúng. 

Johnson & Johnson thử nghiệm bột talc dùng trong thẩm mỹ như thế nào để đảm bảo rằng bột talc là an 
toàn? 

Johnson & Johnson sử dụng một bộ các phương pháp thử nghiệm hàng đầu trong ngành bao gồm cả những 
phương pháp mà FDA gần đây gọi là "các kỹ thuật nhạy cảm nhất". Johnson & Johnson cẩn trọng trong mọi giai 
đoạn quy trình của mình để đảm bảo rằng bột talc dùng cho thẩm mỹ trong các sản phẩm của mình không bị nhiễm 
amiăng. Vào thời điểm các cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện, Johnson & Johnson đã yêu cầu một số tổ chức, phòng 
thí nghiệm và trường đại học độc lập thử nghiệm hoạt chất của mình. Các tổ chức này bao gồm FDA Hoa Kỳ, 
Trường Đại Học Y Tế Công cộng Harvard, MIT, Mt. Sinai Hospital, McCrone Associates và Đại Học Cardiff, trong số 
những tổ chức khác, và các thử nghiệm của họ đã xác nhận rằng sản phẩm mỹ phẩm sử dụng bột talc của Johnson 
& Johnson không có amiăng. 

Tiến sĩ William Longo làm chứng tại phiên điều trần. Ông ấy là ai? 

Tiến sĩ Longo là nhân chứng đã được trả tiền bởi luật sư của bên nguyên đơn. Phòng thí nghiệm của ông đã nhận 
hàng chục hàng triệu đô la để làm chứng cho bên nguyên đơn trong vụ kiện amiăng. Khoảng 95% thời gian của 
mình, Tiến sĩ Longo có mặt tại tòa, đó là để đại diện cho các nguyên đơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các tòa án 
đều đã phản hồi tích cực đối với lời khai của ông ấy. Một số tòa án đã nói rằng các phương pháp của Tiến sĩ Longo 
là "thứ khoa học rác rưởi", các nghiên cứu của ông là "giả khoa học tốt nhất" và lời khai của ông là "không rõ ràng, 
không đáng tin cậy và không được chứng minh bởi bất kỳ cộng đồng khoa học đáng kính nào". 

Trước khi bắt đầu làm chứng chống lại Johnson & Johnson, Tiến sĩ Longo đã tuyên thệ rằng ông ta "rất quen thuộc" 
với vấn đề amiăng trong bột talc dùng cho thẩm mỹ, và sự hiện diện của amiăng trong bột talc dùng cho thẩm mỹ 
không phải là một "truyền thuyết thời hiện đại". Nói cách khác: truyền thuyết mà mọi người bàn tán không đúng sự 
thật. Ông ấy lặp lại lời chứng rằng ông ấy không phát hiện amiăng trong bột talc dùng cho mỹ phẩm. Trong một vụ 
việc khác, ông ấy đã làm chứng: “Chúng tôi đã tìm kiếm. Chúng tôi không phát hiện thấy amiăng”. Gần đây vào năm 
2010, tiến sĩ Longo đã làm chứng rằng bột talc có nguồn gốc từ những nơi khác ngoài New York là "sạch". Johnson 
& Johnson chưa bao giờ lấy bột talc dùng trong mỹ phẩm có nguồn gốc từ New York. Bây giờ, chỉ khi được trả tiền 
để chống lại Johnson & Johnson, Tiến sĩ Longo nói rằng bột talc của Johnson & Johnson bị nhiễm amiăng. 

Tiến sĩ Longo đã nói về phương pháp phân tách bằng dung dịch nặng để thử nghiệm amiăng. Đây có phải là 
một kỹ thuật mới không? 

Không. Trọng tâm lời chứng của Tiến sĩ Longo - phương pháp phân tách bằng dung dịch nặng—chỉ là một cách 
đánh lạc hướng. Phương pháp này không phải là điều mới lạ cũng không phải là một bí mật. Kỹ thuật này đã được 
biết đến trong cộng đồng khoa học trong nhiều thập niên. Từ những năm 1970, các chuyên gia độc lập, bao gồm các 
nhà khoa học tại FDA, đã bác bỏ kỹ thuật này vì nó không đáng tin cậy và không phát hiện ra loại amiăng phổ biến 
nhất - amiăng trắng. Trên thực tế, không có cơ quan quản lý nào trên thế giới thông qua kỹ thuật phân tách bằng 
dung dịch nặng của Tiến sĩ Longo. 

Tiến sĩ Longo nói rằng thử nghiệm mà không có phương pháp phân tách bằng dung dịch nặng không đủ 
nhạy cảm để phát hiện thấy amiăng trong bột talc. Điều đó có đúng không? 
Không, điều đó sai. Chuyên gia của Johnson & Johnson, Tiến sĩ Matthew Sanchez, có thể phát hiện các chất tương 
tự như Tiến sĩ Longo có thể nhìn thấy. Tiến sĩ Sanchez cũng tìm thấy các hạt khoáng chất amfibôn trong cùng những 
chai Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson mà không sử dụng kỹ thuật phân tách bằng dung dịch nặng. Mặc dù họ có thể 
thấy các chất tương tự, Tiến sĩ Sanchez đã chỉ ra rằng các hạt khoáng chất đó không phải là amiăng. Chúng là các 
loại chất khoáng không phải dạng amiăng phổ biến hơn nhiều của một số chất khoáng nhất định. Độ nhạy không 
phải là vấn đề. Vấn đề là đặc tả chính xác những gì được phát hiện. 

Tiến sĩ Longo khiếu nại tại buổi điều trần rằng 65% các chai bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson & Johnson 
mà ông đã thử nghiệm là dương tính với amiăng. Ông ấy xác định sai các hạt khoáng mà ông phát hiện ra. Tiến sĩ 
Longo đã làm chứng rằng nếu một trong "những nhà phân tích của ông đang tiến hành thử nghiệm nhìn thấy một 
mảnh vỡ amfibôn không phải dạng amiăng" có kích thước và hình dạng nhất định (tức là: không phải là amiăng) thì 
"nhà phân tích sẽ coi đó là cấu trúc amiăng" dù thế nào đi nữa.



Tiến sĩ Jacqueline Moline đã làm chứng tại phiên điều trần. Bà ấy là ai? 
Tiến sĩ Moline là nhân chứng vụ kiện được trả tiền bởi luật sư của nguyên đơn. Lời khai của bà đã thay đổi kể từ khi 
bà bắt đầu làm chứng chống lại Johnson & Johnson. Trước khi cô được trả tiền để làm chứng chống lại Johnson & 
Johnson, Tiến sĩ Moline đã công nhận rằng các nghiên cứu về những người khai thác và nghiền bột talc đã tiếp xúc 
với lượng lớn bột talc không phát hiện ra rằng những người này có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến amiăng, 
bao gồm u trung biểu mô. Những nghiên cứu này cho thấy rằng các mỏ đó không chứa amiăng, bao gồm các mỏ 
cung cấp bột talc cho Johnson & Johnson. Bây giờ, khi làm chứng chống lại Johnson & Johnson, Tiến sĩ Moline nói 
rằng các nghiên cứu này không đầy đủ. 

Tiến sĩ Moline cho biết không có khác biệt về sức khỏe giữa khoáng chất dạng amiăng và không phải dạng 
amiăng. Có chính xác không? 

Không, điều đó sai. Nhiều nhà khoa học uy tín đã kết luận rằng vi lượng khoáng chất không phải dạng amiăng không 
gây nguy hiểm cho sức khỏe. 

 OSHA là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Cơ quan này đã 
công bố vào năm 1992 rằng các quy định về amiăng của họ loại trừ các loại amfibôn không phải dạng 
amiăng vì "thiếu những bằng chứng quan trọng để kết luận rằng... [những khoáng chất này] cho thấy cùng 
loại hoặc mức độ ảnh hưởng sức khỏe như amiăng". 

 Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (United States Geological Survey, USGS) cho biết rằng "khi gặp rủi ro về 
sức khỏe" thì "[những] vấn đề quan trọng là liệu amfibôn có phải là một dạng amiăng hay không" và "có 
bằng chứng chứng minh cho kết luận rằng việc tiếp xúc với mảnh phân tách không phải dạng amiăng 
không có khả năng gây ra nguy cơ đáng kể đối với việc phát triển bệnh liên quan đến amiăng".

 NIOSH – Phân nhánh nghiên cứu và khoa học của OSHA, đã tuyên bố tương tự rằng "các khoáng chất 
không phải dạng amiăng không phải là 'amiăng' hay 'khoáng chất amiăng'" và chỉ "tiếp xúc với sợi từ các 
khoáng chất amiăng" mới có sự liên quan đáng tin cậy đến những ảnh hưởng xấu với sức khỏe trong các 
nghiên cứu dịch tễ học. 

Tiến sĩ Rod Metcalf đã làm chứng tại buổi điều trần. Ông ấy là ai? 

Tiến sĩ Metcalf là nhân chứng vụ kiện được trả tiền bởi luật sư của nguyên đơn. Ông có chuyên môn chung về địa lý, 
nhưng lời khai của ông ấy không liên quan đến cụ thể đến bột talc của Johnson & Johnson. 

Tiến sĩ Metcalf đã nói gì về việc liệu bột talc có thể không có amiăng không? 

Tiến sĩ Metcalf không đồng ý với đề xuất rằng “bột talc không có amiăng là không đáng tin cậy.” Và trong khi thừa 
nhận lớp trầm tích bột talc có thể không có amiăng, ông không cung cấp thông tin cụ thể nào về các mỏ mà Johnson 
& Johnson thực sự đã sử dụng trong quá khứ hoặc hiện đang sử dụng. 

Các nhà khoa học và tổ chức độc lập nói gì về các mỏ mà J&J sử dụng? 

Rất nhiều nhà khoa học và tổ chức độc lập đã kết luận rằng các mỏ mà Johnson & Johnson sử dụng ở Vermont và Ý 
không chứa amiăng. Ví dụ: 

 NIOSH và Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Harvard đã đánh giá mỏ bột talc ở Vermont của Johnson & 
Johnson và kết luận rằng :"theo phân tích của NIOSH, trong đó bao gồm phân tích soi kính hiển vi thạch 
học, soi hiển vi điện tử truyền qua và nhiễu xạ tia X với quét từng bước, đã cho thấy không có amiăng trong 
các mẫu này. Họ cũng nhận ra rằng “các nghiên cứu từ đầu những năm 1900 cho thấy rằng lớp trầm tích 
bột talc Vermont không chứa amiăng.” 

 Hội Nghị Mỹ Các Chuyên Gia Vệ Sinh Công Nghiệp Chính Phủ (American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists, ACGIH) cho biết không có amiăng trong các mỏ bột talc tại Vermont và Ý của Johnson 
& Johnson. 

 Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Thế Giới (International Agency for Research on Cancer, IARC) kết luận: 
"Loại bột talc hiện đang được sử dụng trong mỹ phẩm ở Hoa Kỳ không chứa hàm lượng amfibôn có thể 
phát hiện được, bao gồm cả amiăng". 



Một số nhân chứng có vẻ cho rằng các tài liệu nội bộ của Johnson & Johnson cho thấy các thử nghiệm 
dương tính với amiăng. Họ đang đề cập tới điều gì? 
Các nhân chứng của nguyên đơn thường xuyên sử dụng sai mục đích và xuyên tạc nội dung của các tài liệu nội bộ 
của Johnson & Johnson. Đôi khi các kết quả thử nghiệm được trích dẫn rằng tìm thấy các khoáng chất amfibôn 
không phải dạng amiăng, chứ không phải là amiăng. Đôi khi các kết quả thử nghiệm được trích dẫn từ các nguồn 
không bao giờ được sử dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm chứa bột talc của Johnson & Johnson. Những lần khác, 
các tài liệu được trích dẫn liên quan đến các mẫu cố ý nhắm tới amiăng để đánh giá các quy trình thử nghiệm. Và 
đôi khi các tài liệu được trích dẫn rằng mục đích là nhằm phát hiện amiăng nhưng sau đó đã được chứng minh là 
không chính xác. 

Tại sao Giám Đốc Điều Hành của Johnson & Johnson, Alex Gorsky, không làm chứng? 

Ông Gorsky là Giám Đốc Điều Hành của Johnson & Johnson và, trong vai trò đó, ông chịu trách nhiệm giám sát 264 
doanh nghiệp của Công ty ở 60 quốc gia. Như kỳ vọng đối với lãnh đạo một công ty đa quốc gia, ông Gorsky không 
tham gia vào quá trình ra quyết định hàng ngày liên quan đến các sản phẩm mỹ phẩm và bột talc và dựa vào người 
khác để thông báo cho ông, khi cần thiết. Đối với một vấn đề đặc biệt và phức tạp như vậy, các phương pháp tốt 
nhất để thử nghiệm bột talc, ông thường xuyên dựa vào chuyên môn của các nhà khoa học và các chuyên gia khác 
trong vấn đề này. 

Buổi điều trần liên quan đến các vấn đề khoa học và kỹ thuật cao. Ví dụ: một nhà địa chất học làm chứng về các 
thuật ngữ và khái niệm chuyên môn cao được các nhà địa chất biết đến bao gồm sự thay đổi thủy nhiệt của các 
protolith, sự biến chất và trầm tích cacbonat. 

Với trọng tâm của buổi điều trần như vậy, Johnson & Johnson đề xuất hai nhân chứng khác, những người phù hợp 
hơn tham dự phiên điều trần: Tiến sĩ Matthew Sanchez và Bà Kathleen Widmer. Tiến sĩ Sanchez đã nhận bằng Cử 
nhân Khoa học, Thạc sĩ Khoa học, và Tiến sĩ Địa lý. Và ông ấy có kinh nghiệm chuyên sâu trong thử nghiệm Phấn 
Rôm Trẻ Em hiệu Johnson - công ty của ông đã thử nghiệm bột talc của Johnson & Johnson trong hơn một thập 
niên. Kathleen Widmer là một cán bộ điều hành cao cấp chịu trách nhiệm trực tiếp với các sản phẩm tiêu dùng tại 
Bắc Mỹ, bao gồm cả Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson. Tiểu Ban từ chối cả hai nhân chứng. 

Johnson & Johnson có hợp tác với Hội nghị không? 

Có. Trong gần một năm, Johnson & Johnson đã hợp tác với Tiểu Ban trong vấn đề tính an toàn của mỹ phẩm, bao 
gồm cung cấp các bản tóm tắt, văn bản nộp và tài liệu. Đầu năm nay, để đáp ứng yêu cầu của Tiểu Ban đối với các 
tài liệu và thông tin liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm amiăng, phương pháp thử nghiệm amiăng, kết 
quả thử nghiệm, số liệu bán hàng, tài liệu tiếp thị, và nhiều tài liệu khác nữa, Johnson & Johnson đã cung cấp gần 
10.000 trang tài liệu. Johnson & Johnson cũng đề xuất cung cấp hơn 300.000 trang tài liệu liên quan đến việc thử 
nghiệm bột talc. Johnson & Johnson hiện đang trả lời các yêu cầu bổ sung của Tiểu Ban sau phiên điều trần và sẽ 
lập thêm các tài liệu và dữ liệu cho Tiểu Ban. Johnson & Johnson vẫn cam kết phối hợp với tất cả các Thành Viên 
Hội Nghị để giải quyết các vấn đề quan trọng và nhiều ý nghĩa này. 

Johnson & Johnson có hợp tác với FDA không? 

Có. Johnson & Johnson đã làm việc với tính xây dựng và hợp tác cùng FDA và sẽ tiếp tục làm như vậy. Vào ngày 16 
tháng 10 năm 2019, Johnson & Johnson đã được FDA thông báo lần đầu tiên rằng FDA đã phát hiện amiăng trong 
một lọ duy nhất Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson. Phát hiện đơn độc này hoàn toàn trái ngược với hàng ngàn thử 
nghiệm trong 40 năm qua đã xác nhận rằng bột talc dùng trong mỹ phẩm của Johnson & Johnson không chứa 
amiăng, bao gồm cả những phát hiện của chính FDA trong cùng thời gian, kể cả gần đây là tháng 9 năm 2019. Tuy 
nhiên, vì quá cẩn thận, Johnson & Johnson đã tự nguyện thu hồi lô hàng có vấn đề. 

Song song, Johnson & Johnson bắt đầu một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, kỹ lưỡng về vấn đề. Johnson & Johnson 
ký hợp đồng với hai phòng thí nghiệm bên thứ ba để đẩy nhanh một số lượng lớn các thử nghiệm với Phấn Rôm Trẻ 
Em hiệu Johnson. Trong quá trình điều tra, tổng cộng 155 thử nghiệm đã được hai phòng thí nghiệm tiến hành bằng 
cách sử dụng bốn phương pháp thử nghiệm khác nhau trên các mẫu từ cùng một chai được phòng thí nghiệm mà 
FDA sử dụng, lô hàng Phân Rôm Trẻ Em hiệu Johnson được thu hồi, cũng như ba lô hàng được sản xuất trước lô bị 
thu hồi và ba lô được sản xuất sau lô bị thu hồi. Tất cả các kết quả xác nhận không có amiăng trong bột talc của 
Johnson & Johnson.



Johnson & Johnson chia sẻ đầy đủ hơn 2.100 trang kết quả điều tra với FDA, trong đó liệt kê cụ thể các nguyên 
nhân bên trong và bên ngoài có thể dẫn đến phát hiện của FDA. Những vấn đề này bao gồm, ví dụ như: sự không 
thống nhất về thời gian trong báo cáo của phòng thí nghiệm được FDA thuê, điều này cho thấy rằng việc nhiễm chéo 
có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị mẫu. Johnson & Johnson hy vọng sẽ hợp tác với FDA để đi đến tận cùng của 
những khác biệt này. 
Để truy cập các tài liệu bổ trợ, hãy nhấn vào đây.

https://jjcloud.box.com/s/yb3odxlg17zlpwlqgdc3ygukl8lp6mdn

