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ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบับทความของรอยเตอร์สในวันที่ 14 ธันวาคม 2018 

 

 

ในวนัศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2018 รอยเตอร์สไดเ้ผยแพร่บทควาเกีย่วกบัแป้งเด็กจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (J&J) ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเกีย่วกบั 

J&J ผลิตภณัฑข์องเรา การด าเนินการของเรา และขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์เกีย่วกบัแป้งฝุ่ น รอยเตอร์สท าใหผู้อ่้านเขา้ใจผิดโดยการพิมพข์อ้ความท่ีไม่

ถูกตอ้ง ไม่เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ของบทความ รอยเตอร์สเผยแพร่บทความน้ีถึงแมว้่าจะไดรั้บแจง้แลว้ว่าทางส านกัข่าวไดรั้บ

ขอ้เท็จจริงท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

กอ่นท่ีจะตีพิมพ ์รอยเตอร์สไดรั้บขอ้มูลจ านวนมากท่ีแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้กลบัไม่ไดก้ล่าวถึงในบทความท่ีเผยแพร่ 

 

1. แป้งเด็ก J&J ปลอดภยัและไม่กอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง การศึกษาในผูห้ญิงหลายหม่ืนคนและผูช้ายหลายพนัคนแสดงใหเ้ห็นว่าแป้ง

ฝุ่ นไม่ท าใหเ้กดิโรคมะเร็งหรือโรคท่ีเกีย่วขอ้งกบัใยหิน 

2. เป็นเวลาหลายทศวรรษ ท่ีมีการทดสอบหาใยหินในแป้งเด็ก J&J หลายต่อหลายคร้ังและพบว่าไม่มีส่วนประกอบของใยหิน 

3. J&J ไดร่้วมมืออย่างเต็มท่ีและเปิดเผยกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐและหน่วยงานก  ากบัดูแลระดบัโลกอ่ืน 

ๆ โดยการใหข้อ้มูลทั้งหมดท่ีองคก์รเหล่านั้นขอมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ นอกจากน้ีเรายงัไดจ้ดัท าขอ้มูลแหล่งแร่หินสบู่และ

แร่หินสบู่แปรรูปท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางใหแ้กห่น่วยงานก  ากบัดูแลเพ่ือท าการทดสอบ หน่วยงานก  ากบัดูแลไดท้ดสอบ ทั้งสอง

กรณี และพบว่าไม่มีใยหิน ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะพิสูจนว์่าขอ้กล่าวหาท่ีว่าเราปกปิดขอ้มูลใด ๆ นั้นไม่เป็นความจริง 

ขอ้มูลท่ีรอยเตอร์สใชอ้า้งอิงนั้นมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะมาเป็นเวลาหลายปี น่าเสียดายท่ีแมว้่ารอยเตอร์สจะไดรั้บขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีโดยละเอียด แต่ก ็

เลือกท่ีจะไม่รายงานขอ้มูลดงักล่าว 

 

ต่อไปน้ีคือขอ้เทจ็จริง ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.factsabouttalc.com 

 

I. เร่ืองราวของรอยเตอร์สขัดแย้งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทีแ่สดงให้เห็นว่าแป้งฝุ่ นนั้นไม่ได้ก่อให้เกดิโรคมะเร็ง 

 

รอยเตอร์สปฏิเสธท่ีจะรายงานเกีย่วกบัขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ส าคญัท่ีไดรั้บการพิสูจนแ์ลว้ ซ่ึงด าเนินการโดยนกัวิจยัดา้นสุขภาพอิสระชั้นน าท่ี

ตรวจสอบผลกระทบของสารกอ่มะเร็งของผลิตภณัฑแ์ร่หินสบู่ท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอาง และสรุปว่าแป้งฝุ่ นปลอดภยัและไม่กอ่ใหเ้กดิมะเร็งรังไข่หรือ

มะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

 

 การศึกษามะเร็งรังไข่  รอยเตอร์สไม่ไดก้ล่าวถึงการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ในผูห้ญิงหลายหม่ืนคนท่ีใชแ้ป้งโรยตวั 

ซ่ึงไม่แสดงใหเ้ห็นว่ามีความเส่ียงต่อมะเร็งรังไข่เพ่ิมข้ึน 

http://www.factsabouttalc.com/
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การศึกษาวิจยัสุขภาพพยาบาล (NURSES’ HEALTH STUDY) 

การศึกษาไดติ้ดตามผูห้ญิง 78,000 คนเป็นเวลา 24 ปี (มากกว่า 31,000 คนใชแ้ป้งฝุ่ น) การศึกษาวิจยั ไม่พบการ

เพ่ิมขึน้ของความเส่ียงในการเกิดมะเร็งรังไข่โดยรวม 

การศึกษาในโครงการริเร่ิมดา้นสุขภาพสตรี (WOMEN’S HEALTH INITIATIVE STUDY) 

การศึกษาไดติ้ดตามผูห้ญิง 61,000 คนเป็นเวลา 12 ปี (มากกว่า 32,000 คนใชแ้ป้งฝุ่ น) การศึกษาวิจยั ไม่พบการ

เพ่ิมขึน้ของความเส่ียงในการเกิดมะเร็งรังไข่โดยรวม 

การศึกษาซิสเตอร์สตดัด้ี (SISTER STUDY)  

การศึกษาไดติ้ดตามผูห้ญิง 41,000 คนเป็นเวลา 6 ปี (มากกว่า 5,500 คนใชแ้ป้งฝุ่ น) การศึกษาวิจยั ไม่พบการเพ่ิมขึน้

ของความเส่ียงในการเกิดมะเร็งรังไข่โดยรวม 

 การศึกษาเหล่าน้ีด าเนินการโดยนกัวิทยาศาสตร์ท่ีสถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนแพทยฮ์าร์วาร์ด (Harvard Medical 

School) โรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard School of Public Health) มหาวิทยาลยัแมสซาชูเซตส์ 

แอเมิร์สต ์(University of Massachusetts Amherst) และสถาบนัอนามยัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 

(National Institute of Environmental Health Sciences) 

 การศึกษาคนงานเหมืองและคนงานบดแร่หินสบู่  รอยเตอร์สไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาคนงานเหมืองแร่

และคนงานบดแร่หลายพนัคนจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งแร่หินสบู่ของ J&J บุคคลเหล่าน้ีเหมาะสมท่ีจะท าการศึกษามาก

ท่ีสุดเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีท างานท่ีใกลชิ้ดกบัแร่หินสบู่ทุกวนัและไม่พบว่ามีกรณีการเกดิมะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

รอยเตอร์สกล่าวถึงการศึกษาคนงานเหมืองและคนงานบดแร่ของเวอร์มอนตโ์ดยไม่กล่าวถึงว่าการศึกษาท่ีไม่พบว่า

มีกรณีการเกดิมะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

 การศึกษาวิจัยอื่น ๆ  รอยเตอร์สยงัไม่กล่าวถึงว่าการศึกษาแป้งฝุ่ นท่ีเป็นเคร่ืองส าอางหรือยาอ่ืน ๆ ท่ีแสดงว่าแร่หิน

สบู่ไม่กอ่ใหเ้กดิมะเร็งเยื่อหุม้ปอด รายงานขนาดใหญ่เกีย่วกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บการตรวจประเมินทางการแพทยซ่ึ์ง

ไดรั้บการฉีดแร่หินสบู่เขา้ไปในเยื่อหุม้ปอดจริง ๆ พบว่าไม่มีผูป่้วยรายใดเกดิมะเร็งเยื่อหุม้ปอด การศึกษาในสัตว์

โดยมีการฉีดแร่หินสบู่จากแหล่งแร่ท่ี J&J ใชใ้นหนู ไม่ส่งผลใหเ้กดิมะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

 ไม่มีการศึกษาท่ีสมเหตุสมผลสักช้ินเดียวท่ีแสดงว่าแป้งฝุ่ นส่งผลใหเ้กดิมะเร็งเย่ือหุม้ปอด และเช่นเดียวกนั 

รอยเตอร์สกไ็ดรั้บแจง้เร่ืองน้ีแต่กลบัไม่กล่าวถึงขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ี 

II. รอยเตอร์สให้ข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องแก่ผู้อ่านเกีย่วกบัข้อเทจ็จริงทีแ่สดงว่าแป้งฝุ่ นของ J&J ไม่มีใยหิน 

 

A. แมว้่ารอยเตอร์สไดรั้บขอ้มูลท่ีตดัสินแลว้ซ่ึงแสดงว่าแร่หินสบู่ในปัจจุบนั - ท่ีมีการขุดแร่ในประเทศจีนมาเป็นเวลา 15 แลว้–ไม่

มีใยหิน รอยเตอร์สเลือกท่ีจะไม่แจง้ใหผู้อ่้านทราบถึงขอ้เท็จจริงน้ี 
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 รอยเตอร์สไดรั้บการร้องขอใหร้ายงานขอ้เท็จจริงน้ีอย่างชดัเจนเพ่ือใหผู้บ้ริโภคทราบว่าไม่มีใยหินในแป้งฝุ่ นท่ีวาง

จ าหน่ายในตลาดในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา และรอยเตอร์สเลือกท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลเหล่านั้นในบทความ ในความเป็นจริง

แลว้ บนัทึกการทดสอบตามปกติของ J&J ยอ้นกลบัไปอย่างนอ้ยถึงทศวรรษท่ี 1970 ไม่พบว่ามีใยหินอยู่ในแร่หิน

สบู่ท่ีใชใ้นแป้งเด็ก 

 หลังจากท่ีบทความนั้นเผยแพร่ออกมา นกัข่าวรอยเตอร์สไดอ้อกรายการ “Power Lunch” ของส านกัข่าวซีเอ็นบีซี 

รายการ "Velshi & Ruhle" ของส านกัข่าวเอ็มเอสเอ็นบีซี และรายการ “Nightly News”  ของส านกัข่าวเอ็นบีซี ใน

วนัศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2018 และท าใหเ้ร่ืองน้ีเป็นท่ีสนใจอย่างมาก ในการสัมภาษณ์ในรายการ " Power Lunch" 

นกัข่าวรอยเตอร์สกล่าวว่า "ไม่มีหลกัฐานว่าผลิตภณัฑท่ี์ [J&J] จ  าหน่ายอยู่ในปัจจุบนันั้น [] มีส่วนประกอบของใย

หิน" แต่อา้งว่าตนยงัไม่ไดดู้หลกัฐาน อย่างไรกต็ามในรายการ " Nightly News " มีการเปิดเผยว่านกัข่าวรอยเตอร์ส

คนดงักล่าวทราบว่า J&J จดัท ารายงานการทดสอบในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าไม่พบใยหินในแป้งฝุ่ น

ของ J&J 

 รอยเตอร์สทราบว่าทนายความของโจทกอ์ยู่ในการพิจารณาคดีในศาลของ Henry ล่าสุด ซ่ึงคณะลูกขุนปกครอง

ตดัสินให ้J&J ชนะ เห็นชอบว่า "[]เหมืองแร่จีนไม่มีส่วนประกอบของใยหิน" แต่รอยเตอร์สกไ็ม่ได้กล่าวถึงใน

บทความของตน 

B. เป็นเวลาหลายทศวรรษท่ีหอ้งปฏิบติัการชั้นน าของโลก หน่วยงานก  ากบัดูแล และมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่ ได้

ทดสอบตวัอย่างเหมืองแร่หินสบู่และแร่หินสบู่ท่ีแปรรูปแลว้หลายพนัตวัอย่างโดยอิสระและพบว่าแป้งฝุ่ นของเราไม่มี

ส่วนประกอบของใยหิน อย่างไรกต็าม รอยเตอร์สไม่ได้เปิดเผยให้ผู้อ่านทราบว่ามีสถาบัน ห้องปฏิบัติการ และมหาวิทยาลัย

อิสระจ านวนมากได้ทดสอบแร่หินสบู่ท่ีใช้ในเคร่ืองส าอางของ J&J และสรุปผลได้ว่าไม่มีส่วนประกอบของใยหิน 

 

 สถาบันสุขภาพและความปลอดภยัด้านชีวอนามัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH)  NIOSH และโรงเรียน

สาธารณสุขศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ดร่วมกนัเผยแพร่การศึกษาทางวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัเหมืองแร่ของ J&J ใน

เวอร์มอนต ์ ซ่ึงสรุปผลไดว้่า "การศึกษาทางธรณีวิทยาตั้งแต่ตน้ปีศตวรรษ 1900 ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าแหล่งแร่หินสบู่

ท่ีเวอร์มอนตไ์ม่มีส่วนประกอบของใยหิน" 

นอกจากน้ียงัทดสอบแร่หินสบู่โดย "การวิเคราะหด์ว้ยกลอ้งจุลทรรศนส์ าหรับตรวจสอบแร่ประกอบหิน กลอ้ง

จุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิดส่องผ่าน และการกระจายรังสีเอ็กซ์ท่ีมีการสแกนเป็นชั้น" ซ่ึง "พบว่าไม่มีใยหิน" ใน

ตวัอย่างเหล่าน้ี" 

 

ได้มีการส่งข้อมูลนีใ้ห้กับรอยเตอร์สแล้วและพวกเขากไ็ม่กล่าวถึงเร่ืองนีใ้นบทความ 
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 หน่วยงานอื่น ๆ  นอกจาก NIOSH และโรงเรียนสาธารณสุขศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ดแลว้ รอยเตอร์สยงัทราบว่ามี

หน่วยงานอ่ืน ๆ หลายแห่งไดท้  าการทดสอบแร่หินสบู่ของ J&J และพบว่าไม่มีส่วนประกอบของใยหิน แต่

รอยเตอร์สกไ็ม่ได้แจ้งข้อมูลท้ังหมดเกี่ยวกับการทดสอบเหล่านีใ้ห้ผู้อ่านทราบ 

 

 ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม รัฐอิลลินอยส์ 

 สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 

 โรงพยาบาล Mount Sinai 

 มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั 

 โรงเรียนเหมืองแร่โคโลราโด 

 วิทยาลยัดาร์ตมธั 

 กรมส ารวจธรณีวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

 คณะกรรมาธิการพลงังานปรมาณูในฮาร์เวลล ์(ประเทศองักฤษ) 

 มหาวิทยาลยัคาร์ดิฟฟ์ (เวลส์) 

 สถาบนัเหมืองแร่แห่งโตรีโน (อิตาลี) 

 อาร์เจลีกรุ๊ป (หอ้งปฏิบติัการภายนอกของ J&J) 

 McCrone Associates (กอ่ตั้งข้ึนโดยสองผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลอ้งจุลทรรศนช์ั้นน าของโลก) 

 บริษทั EMV Associates 

 หอ้งปฏิบติัการอีเอส 

 

 รอยเตอร์สรายงานว่าในทศวรรษท่ี 1970 ดร. Arthur Langer พบว่ามีสารไครโซไทล ์"จ านวนค่อนขา้งนอ้ย" อยู่ใน

แร่หินสบู่ของ J&J แมว้่ารอยเตอร์สจะทราบว่าเขาไม่พบใยหินใด ๆ ในการทดสอบอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากนั้นโดยใช้

ตวัอย่างเดียวกนั พวกเขากลบัเพิกเฉยท่ีจะกล่าวถึงว่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลอ้งจุลทรรศนอิ์สระไดท้ดสอบแร่ล็อต

เดียวกนักบัท่ี ดร. Arthur Langer ใชแ้ลว้ พวกเขาทั้งหมดพบว่าดร. เขา้ใจผิดเกีย่วกบัผลการคน้พบสารไครโซไทล ์

และตวัอย่างท่ีผ่านการทดสอบไม่มีส่วนประกอบของใยหิน 

 

 รอยเตอร์สแนะน าว่า "วิธีการหาความเขม้ขน้" ซ่ึงเป็นวิธีการทดลองท่ีไดรั้บการประเมินเพ่ือทดสอบความบริสุทธ์ิ

ของแร่หินสบู่ เป็นวิธีการท่ีทนัสมยัท่ีสุดและ J&J ควรใชว้ิธีดงักล่าว 

 

อย่างไรกต็าม แม้ว่ารอยเตอร์สได้รับแจ้งข้อมูลต่อไปนี ้แต่กเ็ลือกท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี ้
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o จนถึงปัจจุบนั หน่วยงานก  ากบัดูแลทัว่โลกยงัไม่ไดน้ าวิธีการหาความเขม้ขน้รูปแบบใด ๆ มาใช ้แม้

วิธีการดงักล่าวจะเป็นความรู้ท่ีทราบกนัทัว่ไปตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 แลว้กต็าม 

 

o ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐเองกไ็ดท้ดสอบวิธีการหาความเขม้ขน้มาเป็น

เวลานานกว่า 40 ปีแลว้ (ตั้งแต่ปี 1974-1976) และเลิกใชว้ิธีการน้ีเน่ืองจากไม่ดีพอ เพราะไม่สามารถ

ตรวจหาใยหินท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดได้ 

 

o J&J ใชว้ิธีการท่ีตรวจจบัไดดี้กว่าและเช่ือถือไดม้ากกว่าวิธีการหาความเขม้ขน้ในการทดสอบแร่หินสบู่ 

โดยใชก้ารกระจายรังสีเอกซ์ ร่วมกบักลอ้งจุลทรรศนแ์สงแบบโพลาไรซ์ และกลอ้งจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน การใชว้ิธีการทดสอบน้ีเกนิมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

o ผูเ้ช่ียวชาญใชว้ิธีการหาความเขม้ขน้บนแร่หินสบู่ของ J&J และไม่พบใยหินใด ๆ ทั้ง ดร. Frederick 

Pooley แห่งมหาวิทยาลยัคาร์ดิฟฟ์และโรงเรียนเหมืองแร่โคโลราโด ไดท้ดสอบแร่หินสบู่ของ J&J ดว้ย

วิธีการหาความเขม้ขน้ (ดร. Pooley ใชว้ิธีการหาความเขม้ขน้และ TEM) และไม่พบใยหินใด ๆ 

 

C. รอยเตอร์สรับทราบว่ามีโอกาสนอ้ยมากท่ีแร่ธาตุท่ีสามารถสร้างใยหิน จะสามารถสร้างส่ิงท่ีรอยเตอร์สท่ีเรียกว่ากอ้นหิน 

"ธรรมดา" ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นใยหินหรือ "ไม่ใช่รูปแบบของใยหิน" ไดด้ว้ย คลา้ยกบัความแตกต่างระหว่างแกรไฟตแ์ละเพชร ทั้ง

สองจะท าจากองคป์ระกอบเดียวกนั (คาร์บอน) แต่มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัมาก คุณไม่สามารถตดักระจกดว้ยแกรไฟตไ์ด ้แต่

รอยเตอร์สยงัคงพิจารณาว่ากอ้นหิน "ธรรมดา" เหล่าน้ีเป็นใยหิน  จากการส ารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาไม่พบ

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีพบแร่ธาตุท่ีไม่ใช่รูปแบบของใยหินจ านวนเล็กนอ้ยมาก ซ่ึง "มีอยู่ทัว่ไปในชั้นเปลือกโลก" นัน่

หมายความว่าคุณจะพบใยหินไดย้ากมาก รอยเตอร์สละเลยท่ีจะบอกผู้อ่านว่าไม่มีหลกัฐานว่าการสัมผสักบัแร่ธาตุไม่ใช่รูปแบบ

ของใยหินจ านวนเล็กนอ้ยมีผลกอ่มะเร็ง 

 

 รอยเตอร์สกล่าวโดยท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าหน่วยงานรัฐไดพิ้จารณาแร่ธาตุเหล่าน้ีท่ีเรียกว่า "ช้ินส่วนท่ีแตกออก" เป็นใย

หิน แมว้่าแร่ธาตุเหล่านั้นจะไม่ใช่ใยหินกต็าม รอยเตอร์สไม่ได้แจ้งให้ผู้อ่านทราบ ว่าองคก์รและหน่วยงานก  ากบั

ดูแลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั ส่วนใหญ่ ท่ีทราบถึงการแยกแยะแร่ธาตุเหล่าน้ี ไดแ้ก ่

 

 องคก์ารวิจยัโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer) 

 ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของสหรัฐ (U.S. Occupational Safety and 

Health Administration) 

 ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอุตสาหกรรมเหมืองของสหรัฐ (U.S. Mine 

Safety and Health Administration) 

 ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐ (U.S. Environmental Protection Agency) 
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 สถาบนัความปลอดภยัและอนามยัในการท างานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (National 

Institute for Occupational Safety and Health) 

 ส านกัทะเบียนสารพิษและโรคของสหรัฐ (U.S. Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry) 

 กรมส ารวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐ (U.S. Geological Survey) 

 คณะกรรมาธิการความปลอดภยัสินคา้อุปโภคบริโภคของสหรัฐ (U.S. Consumer Product Safety 

Commission) 

 

 รอยเตอร์สกล่าวถึงสองหน่วยงานเหล่าน้ี นัน่คือ ส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (OSHA) และ

ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (EPA) แต่กล่าวถึงในทางท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิด 

 OSHA   รอยเตอร์สรับทราบว่าหลงัจากการศึกษาอย่างครอบคลุม OSHA ไดต้ดัสินโดยก  าหนดใหช้ิ้นส่วนท่ีแตก

ออกไม่ใช่ใยหิน แต่บทความยงัคงอา้งถึงขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งว่า OSHA ยงัคงแนะน าใหน้บัช้ินส่วนท่ีแตกออกเป็นใย

หิน กฎการนบัเบ้ืองตน้เหล่าน้ีของ OSHA ไม่ไดเ้กีย่วกบัการก  าหนดว่ามีใยหินอยู่หรือไม่ กฎเหล่าน้ีจะใชไ้ด้เฉพาะ

ในการประมาณการณ์ปริมาณของเส้นใยเหล่านั้นเม่ือคุณไดก้  าหนดแลว้ว่ามีใยหินอยู่ 

 EPA  รอยเตอร์สกล่าวโดยท าใหเ้ขา้ใจผิดว่า EPA ของสหรัฐ ไม่ไดแ้ยกแยะความแตกต่างระหว่างแร่ธาตุในรูปแบบ

ใยหินและแร่ธาตุท่ีไม่ใช่รูปแบบของใยหิน แมว้่าในความจริงแลว้ EPA จะด าเนินการแลว้กต็าม ในบทความของ

รอยเตอร์ส มีการอา้งอิงต าแหน่งท่ีเคยระบุโดยส านกังาน EPA ในภูมิภาคท่ีไดเ้กบ็ถาวรไวโ้ดย EPA กฎระเบียบ

ส่วนกลางของ EPA ในปัจจุบนัไม่มีต าแหน่งดงักล่าวแลว้ แต่รอยเตอร์ยงัคงรายงานว่ายงัมีอยู่ 

 

D. รอยเตอร์สไม่สามารถอธิบายความหมายของระดบัท่ีพบทัว่ไปของใยหิน 

 

 พยานของโจทกเ์องไดย้อมรับว่าตลอดช่วงชีวิตหน่ึง ทุกคนสะสมเส้นใยหลายพนัลา้นในปอดของตนเองจาก "ใย

หินท่ีพบทัว่ไป" ในอากาศโดยไม่ท าใหมี้ความเส่ียงต่อสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

 ในการตอบกลบัค าร้องเรียนของพลเมืองปี 1986 FDA ระบุไวว้่าแมแ้ต่ “การสมัผสัใยหินจากแร่หินสบู่ท่ีใชใ้น

เคร่ืองส าอางในกรณีท่ีร้ายแรงท่ีสุด” กย็งัมีความเส่ียง “นอ้ยกว่าความเส่ียงจากการสัมผสัใยหินระดบัท่ีพบทัว่ไปใน

ส่ิงแวดลอ้ม (การสัมผสัท่ีไม่เกีย่วขอ้งกบัอาชีพ) ตลอดชีวิต” 

E. รอยเตอร์สรายงานว่ามี "เส้นใยใยหินในตวัอย่างท่ีน ามาจากการด าเนินงานท่ีเวอร์มอนต์" ในปีทศวรรรษ 1980 แต่จริง ๆ เป็น

การกล่าวถึงผลการทดสอบห้าคร้ังท่ีในความจริงแล้วเป็นตัวอย่างแร่หินสบู่ส าหรับอุตสาหกรรมจากเหมืองท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(เรดฮิลล์) —ไม่ใช่เวอร์มอนต์—ท่ีไม่เคยใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าเคร่ืองส าอาง 
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F. รอยเตอร์สรายงานโดยท าให้เขา้ใจผิดว่าการสแกนดว้ยรังสีเอ็กซ์เป็นวิธีการหลกัท่ี J&J ใชแ้ละ J&J เพียงแค่ทดสอบแร่หินสบู่

เป็นระยะ ๆ โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (TEM) เท่านั้น ในความเป็นจริง ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 J&J ได้

ก  าหนดโปรแกรมการทดสอบท่ีเขม้งวดเป็นประจ า ซ่ึง J&J หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งใชต้วัอย่างการผลิตแร่หินสบู่ท่ีใชใ้น

เคร่ืองส าอางรายชัว่โมงและทดสอบคอมโพสิตของตวัอย่างเหล่านั้นโดยใชก้ารกระจายรังสีเอกซ์ (XRD) กลอ้งจุลทรรศนแ์สง

แบบโพลาไรซ์ (PLM) และกลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (TEM) ในความเป็นจริงแลว้ J&J ไดท้ดสอบทั้ง

แหล่งท่ีมาและคอมโพสิตของตวัอย่างโดยใชว้ิธี TEM เป็นประจ า เม่ือด าเนินการทดสอบเหล่าน้ี J&J ใชว้ิธีการและเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัในการทดสอบแร่หินสบู่เสมอ การทดสอบน้ีสรุปไดว้่าไม่มีใยหินในแร่หินสบู่ท่ีใชใ้นเคร่ืองส าอางของ J&J 

G. รอยเตอร์สยงัวิพากษว์ิจารณ์การทดสอบดว้ยวิธี TEM ของ J&J ว่าเป็นการทดสอบ "เพียงเศษเส้ียวเล็ก ๆ จากสินคา้ทั้งหมดท่ี

บริษทัขาย" รอยเตอร์สไม่สนใจท่ีจะตรวจสอบความถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์ของการสุ่มตวัอย่างคอมโพสิตเลย นัน่คือเหตุผลท่ี

เม่ือคุณไปตรวจเลือด แพทยจ์ะไม่น าเลือด ทั้งหมด ของคุณไปทดสอบ แต่น าไปเป็นเพียงแค่ตวัอย่าง 

 

แมว้่าผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของ J&J ไดท้ดสอบตวัอย่างแร่หินสบู่โดยใชว้ิธี TEM แลว้ แต่เพ่ือใหแ้น่ใจว่าตวัอย่างเหล่าน้ีเป็น

ตวัแทนของแหล่งแร่ทั้งหมด มีการรวบรวมตวัอย่างรายชัว่โมงในระหว่างการเปล่ียนแต่ละคร้ังแลว้จึงสุ่มทดสอบคอมโพสิต

เหล่านั้นโดยใชว้ิธี TEM 

รอยเตอร์สไดรั้บแจง้ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีแลว้ 

H. รอยเตอร์สใหมุ้มมองดา้นเดียวของการทดสอบท่ีด าเนินการระหว่างการฟ้องร้อง 

 รอยเตอร์สรายงานเกีย่วกบัส่ิงท่ีผูเ้ช่ียวชาญของโจทกก์ล่าวอา้งว่าพบจากการทดสอบแร่หินสบู่ของ J&J แต่เล่า

เร่ืองราวเพียงดา้นเดียว ยกตวัอย่างเช่น รอยเตอร์สไม่ไดพู้ดถึงว่าหน่ึงในคนเหล่าน้ียอมรับว่าเขาจะเรียกบางส่ิงท่ีเขา

พบว่าใยหิน "แมว้่ามนัจะไม่ใช้" 

 บทความกล่าวว่าหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญทางธรณีวิทยาของ J&J ไดต้กลงเป็นพยานในการพิจารณาคดีมากกว่า 100 คร้ัง 

แต่บทความไม่ไดก้ล่าวถึงว่าผูเ้ช่ียวชาญท่ีโจทกว์่าจา้งโดยทัว่ไป จะเป็นพยานจ านวนคร้ังเท่ากนั เวน้แต่จะมากกว่า 

รอยเตอร์สไม่ไดบ้อกผูอ่้านว่าศาลตดัสินว่าหอ้งปฏิบติัการของเขาผลิต "วิทยาศาสตร์ขยะ" และบริษทัของเขาไดรั้บ

ค่าจา้งมากกว่า 30 ลา้นดอลลาร์จากทนายความของโจทกท่ี์มาตลอด 30 ปี 

 เม่ือพูดคุยถึงการทดสอบในการด าเนินคดี รอยเตอร์สรายงานว่าหอ้งปฏิบติัการ "พบใยหินในแป้งฝุ่ น Shower to 

Shower ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 จากรายงานศาลวนัท่ี 11 สิงหาคม 2017" รอยเตอร์สไม่ไดบ้อกผูอ่้านว่าทนายความ

ของโจทกไ์ม่ไดแ้สดงรายงานน้ีต่อหนา้คณะลูกขุนเพราะรายงานฉบบัน้ีเต็มไปดว้ยขอ้ผิดพลาด 

 รอยเตอร์สยืนยนัว่าในระหว่างด าเนินคดีหน่ึง "เพียงสัปดาหเ์ดียวกอ่นหนา้น้ี ทนายความของ J&J ไดรั้บการยืนยนั

จากนกัธรณีวิทยาประจ ามหาวิทยาลยัรัทเกอร์ส ว่าไดพ้บใยหินในแป้งเด็กของบริษทั โดยระบุไวใ้นการศึกษาท่ี
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เผยแพร่ในปี 1991 ว่าเป็นเข็ม ‘ใยหิน’ ประเภทแร่เทรโมไลท"์  รอยเตอร์สไม่แจง้ใหผู้อ่้านทราบถึงขอ้เท็จจริง

เกีย่วกบัเหตุผลท่ีค าแถลงของนกัธรณีวทิยาไม่น่าเช่ือถือ 

หลกัฐานท่ีเกดิข้ึนจริงแสดงใหเ้ห็นว่าตวัอย่างท่ีนกัธรณีวิทยาดงักล่าวทดสอบมีแนวโนม้อย่างย่ิงว่าจะ ไม่ใช่แป้งฝุ่ น

ของ J&J และย่ิงไปกว่านั้นยงัปฏิเสธท่ีจะอนุญาตให ้J&J ด าเนินการทดสอบตวัอย่างดงักล่าวเอง 

I. จากการทดสอบตวัอย่างหลายพนัช้ินอย่างอิสระโดยใชว้ิธีการท่ีทนัสมยั บทความช้ีให้เห็นถึงผลท่ีผิดปกติจ านวนหน่ึงท่ีการ

ทดสอบในเวลาต่อมาไดเ้พิกถอน พิสูจนว์่าเป็นเท็จ หรือแสดงใหเ้ห็นว่าไม่น่าเช่ือถือ ปัญหาน้ีไม่ไดเ้ปิดใหมี้การโตแ้ยง้ ขอ้มูล

วิทยาศาสตร์มีความชดัเจนว่าแป้งฝุ่ นของเราไม่มีและไม่เคยมีใยหิน 

J. ในทศวรรษท่ี 1970 J&J ประสบเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัเกีย่วกบัขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ในส่ือ เม่ือรายงานจากผลการทดสอบขั้นตน้ท่ีมี

ขอ้ผิดพลาดแสดงใหเ้ห็นว่าแป้งฝุ่ นของ J&J ถูกพบว่ามีใยหินเป็นส่วนประกอบ การทดสอบท่ีตามมาหลงัจากรายงานท่ีไม่

ถูกตอ้งเหล่านั้นยืนยนัว่าแป้งฝุ่ นของเราไม่มีใยหินเช่นเดิม 

 

III. รอยเตอร์สได้รับข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นว่า J&J ได้แบ่งปันข้อมูลใด ๆ ทีผู้่ก ากบัดูแลทัว่โลกรวมทั้ง FDA ร้องขอ และบริษัทมีความโปร่งใส

เกีย่วกบัเร่ืองนี ้

 

A. J&J ไดใ้หสิ้ทธ์ิ FDA เขา้ถึงแร่หินสบู่แปรรูปของบริษทัและผลการทดสอบของหอ้งปฏิบติัการอิสระ J&J ไม่เพียงไม่ไดป้กปิด

อะไร แต่บริษทัยงัจดัเตรียมเอกสารท่ีส าคญัของบนัทึกการทดสอบและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือช่วยแจง้ให ้FDA ทราบในเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย 

 

ขอ้มูลน้ีถูกส่งไปยงัรอยเตอร์สแลว้ และพวกเขาเลือกท่ีจะไม่รายงานขอ้มูลดงักล่าว 

B. รอยเตอร์สรายงานว่า J&J ไม่แจง้ขอ้มูลให ้FDA โดยไม่ทราบว่า J&J ไดใ้หข้อ้มูลการทดสอบอย่างครอบคลุมแก ่FDA แลว้ ซ่ึง

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัปัญหาหลายอย่างท่ีรอยเตอร์สอา้งว่า J&J ปกปิด แมว้่ากฎหมายไม่ไดก้  าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลกต็าม 

ตวัอย่างเช่น 

 

 ในทศวรรษท่ี 1970 J&J ใหอ้นุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกห่อ้งปฏิบติัการ McCrone ซ่ึงเป็นหอ้งปฏิบติัการ

ทดสอบหลกัภายนอก ในการเปิดเผยผลการทดสอบทั้งหมดท่ีใชต้วัอย่างแป้งฝุ่ นของผูบ้ริโภคของ J&J 

 ผลการทดสอบท่ี J&J จดัเตรียมใหแ้ก ่FDA เกอืบ 50 ปีแลว้เปิดเผยว่ามีแร่หินวาวท่ีไม่ใช่รูปแบบของใยหินในชาย

ขอบบางพ้ืนท่ีและตรวจพบแร่เทรโมไลทท่ี์ไม่ใช่รูปแบบของใยหินจ านวนหน่ึงในแหล่งแร่หินสบู่ น่ีไม่ใช่ขอ้มูล

ใหม่ 
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 ดร. Pooley จากมหาวิทยาลยัคาร์ดิฟฟ์ ในฐานะท่ีปรึกษาของ J&J ท่ีเปิดเผย ไดอ้ภิปรายเกีย่วกบัการท างานของเขา

ดว้ยวิธีการทดสอบความเขม้ขน้กบัคณะกรรมการ FDA อย่างเปิดเผยในปี 1975  

 J&J ใหก้ารเขา้ถึงแบบเปิดแกผู่เ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนร่วมในการสนทนาท่ีเปิดกวา้งและสร้างสรรคก์บั FDA ในช่วงตน้

ทศวรรษท่ี 1970 

C. รอยเตอร์สรายงานว่า J&J กดดนัให ้FDA อนุญาตใหใ้ชว้ิธีการทดสอบท่ีจะตรวจพบใยหินไดเ้พียง 1% น่ีคือความเขา้ใจผิด 

 

 J&J ทดสอบแป้งฝุ่ นของบริษทัเองดว้ยวิธีการท่ีกา้วหนา้และเกนิกว่าท่ีก  าหนดไว ้J&J ใชก้ารสแกนเป็นชั้นแบบเอ็ก

อาร์ดี ซ่ึงมีขีดจ ากดัการตรวจสอบท่ี 0.1%, และใชว้ิธีการร่วมกบั TEM ท่ีมีความไวในระดบัต ่ากว่า 

 นอกจากน้ี ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970, J&J ท าไดเ้กนิมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่เพียงใชว้ิธี XRD และ PLM แต่ยงั

ใชว้ิธี TEM ดว้ย 

D. รอยเตอร์สยังไม่พูดถึงว่า J&J เป็นเพียงแหล่งข้อมูลหน่ึงของ FDA ด้วย 

 

 นอกจากน้ี FDA ยงัไดรั้บขอ้มูลจากการทดสอบอิสระเกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละแหล่งท่ีมาของ J&J เป็นเวลากว่าส่ีปีใน

ทศวรรษท่ี 1970 ท าการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษท่ี 1980 และท าการทดสอบนานกว่าสองปีในช่วงปี 

2009-2010  

 แมว้่ารอยเตอร์สจะอา้งว่าการทดสอบของ FDA ในทศวรรษท่ี 1970 ไม่ไดใ้ช ้"วิธีท่ีมีความไวมากท่ีสุด" แต่ไม่ได้

กล่าวถึงว่า ในช่วงเวลานั้น FDA ยงัไดรั้บขอ้มูลจากนกัวิทยาศาสตร์ท่ีโรงพยาบาลเมาทซี์นาย ซ่ึงทดสอบแป้งฝุ่ น

ของ J&J โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิดส่องผ่านและยืนยนัในท านองเดียวกนัว่าผลิตภณัฑไ์ม่มี

ส่วนประกอบของใยหิน  

E. รอยเตอร์สรายงานเป็นเท็จว่าเอกสารจ านวนมาก "ไดรั้บการป้องกนัจากมุมมองสาธารณะโดยค าสั่งศาลท่ีอนุญาตให ้J&J 

เปิดเผยเอกสารมากกว่าพนัรายการท่ีบริษทัก  าหนดเป็นความลบั" และอา้งว่ามีการรายงานเน้ือหาของเอกสารเหล่าน้ีในบทความ

ดงักล่าวเป็นคร้ังแรก ในความเป็นจริง เอกสารท้ังหมดของบริษัทท่ีรอยเตอร์สอ้างอย่างเป็นเท็จว่าเป็นเอกสารใหม่นั้น เป็น

เอกสารท่ีอยู่ในรายช่ือเอกสารท่ีแสดงต่อศาลในการพิจารณาคดี ซ่ึงในการพิจารณาคดีหลายคร้ัง J&J เป็นผู้ชนะ เอกสารของ 

J&J ท่ีแสดงคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีซ่ึงจดัเตรียมโดย J&J หรือโจทก ์จะแสดงต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต ์J&J 

www.factsabouttalc.com 

 

ไม่มีการรายงานส่ิงใหม่ น่ีไม่ใช่ทฤษฎีหรือขอ้มูลเชิงลึกใหม่ รอยเตอร์สน าขอ้โตแ้ยง้ท่ียงัไม่ไดรั้บการพิสูจนเ์กีย่วกบัใยหินใน

แป้งฝุ่ นของ J&J ท่ีปรากฏในการรายงานข่าวตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 กลับมาใช้ใหม่ ขอ้กล่าวหาล่าสุดเหล่าน้ีได้รับการปกป้อง

http://www.factsabouttalc.com/
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จาก ร้าน อ่ืน ๆ ในเดือนมกราคม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเอกสารเดียวกนักบัท่ีถูกกล่าวหาอีกคร้ังเกอืบหน่ึงปีท่ีผ่านมา บทความของ 

Bloomberg ท่ีเรียกว่าเร่ืองราว "เดจาวูของนกัลงทุน" อา้งถึงบทความของตนเองในหวัขอ้เม่ือกว่าหน่ึงปีมาแลว้ 

 

F. รอยเตอร์สยงับิดเบือนความหมายของเอกสารภายในจ านวนมาก น่ีเป็นเพียงตวัอย่างบางส่วน 

 

 รอยเตอร์สอา้งถึงบนัทึกเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 1969 ในการอนุมานว่า J&J รู้ว่าแร่เทรโมไลทท์  าใหเ้กดิโรคมะเร็งใน

เวลานั้น เอกสารนั้นไม่เกี่ยวกับแหล่งแร่หินสบู่ท่ีใช้ในแป้งเดก็ 

 รอยเตอร์อธิบายลกัษณะของบนัทึกอย่างไม่ถูกตอ้งของประโยค "ความบริสุทธ์ิของแร่หินสบู่เป็นความฝันท่ีเป็น

จริงไดย้าก"  ความคิดเห็นน้ีไม่เกีย่วขอ้งกบัใยหินแต่หมายถึง "อนุภาคท่ีหายใจเขา้ไปได"้ ของ แร่หินสบู่ กล่าวอีก

นยัหน่ึงคือผูเ้ขียนบนัทึกพูดถึงความยากล าบากในการผลิตอนุภาคของ แร่หินสบู่ ใหมี้ขนาดใหญ่พอท่ีจะไม่

สามารถหายใจเข้าไปได้ 

 รอยเตอร์สตีความวลีท่ีพนกังานของ J&J เขียนไวต่้อไปน้ีอย่างไม่ถูกตอ้งอย่างย่ิง "เราไม่สามารถพูดได้เสมอว่า" 

ปราศจากใยหินฟรี นอกจากน้ี รอยเตอร์สยงัไม่อธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายท่ีบุคคลน้ีตอ้งการส่ือ J&J จ าหน่าย

แป้งเด็กตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1890 ซ่ึงยงัไม่มีกลอ้งจุลทรรศนท่ี์ทนัสมยั จึงไม่น่าเป็นไปไดว้่า J&J จะทดสอบหาใยหิน

ในช่วงเวลานั้นได ้

 รอยเตอร์สไดรั้บบนัทึกการทดสอบท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตวัอย่างแร่หินสบู่ไดรั้บการทดสอบโดยยอ้นกลบัไปในปี 

1949 แต่รอยเตอร์สกลบัไม่กล่าวถึงเร่ืองน้ี 

 จดหมายของ Wilson Nashed เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ารอยเตอร์สเลือกใชว้ลีบางอย่างท่ีจะอนุมานได้

ว่า J&J พบใยหิน ทั้งท่ีความจริงแลว้ไม่เป็นเช่นนั้น แมว้่าจดหมายจะอา้งอิงถึง "แร่เส้นใย" แต่จดหมายไดแ้นบการ

ทดสอบซ่ึงด าเนินการโดยหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ สามแห่ง ซ่ึงปรากฏว่าไม่พบใยหิน 

 รอยเตอร์สรายงานเกีย่วกบัเอกสารท่ีถูกท าลายจากเหมืองท่ีเวอร์มอนต์ และอา้งอิงค าพูดนอกเหนือจากท่ีปรึกษาว่า

เอกสารเหล่านั้นไม่เกีย่วขอ้งกบับนัทึกการทดสอบ รอยเตอร์สไม่ไดก้ล่าวถึงว่า J&J ไดจ้ดัเตรียมบนัทึกค าใหก้าร

จากนกัธรณีวิทยาของ J&J ท่ีเขียนบนัทึก โดยอธิบายถึงเอกสารท่ีตนรับรอง 

 

G.  รอยเตอร์สรายงานสถานการณ์ของการแสดงเอกสารของ J&J เพ่ือตรวจสอบในกรณี Coker อย่างไม่ถูกตอ้ง 

 

 J&J รู้สึกเห็นใจคุณ Coker และครอบครัว รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บความทุกขท์รมานจากมะเร็งรังไข่และมะเร็งเยื่อหุม้ปอด 

แต่ J&J จะไม่รับผิดชอบต่อโรคเหล่าน้ี เน้ือเย่ือของคุณ Coker ไดรั้บการทดสอบ และตรวจพบว่ามีสารเอโมไซต ์

สารเอโมไซตเ์ป็นรูปแบบของใยหินท่ีพบในผลิตภณัฑท์างการคา้อ่ืน ๆ แต่ ไม่ เก ีย่วขอ้งกบัแร่หินสบู่ 

https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 กระป๋องแป้งเด็กของคุณ Coker กไ็ดรั้บการทดสอบและตรวจไม่พบใยหิน 

 ในเวลานั้น เป็นท่ีชดัเจนว่ามะเร็งเยื่อหุม้ปอดของโจทกม์าจากแหล่งอ่ืน ดงันั้น จึงไม่มีการรับรองการแสดงเอกสาร

เพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติม และขอ้มูลการแสดงเอกสารเพ่ือตรวจสอบทั้งหมดเป็นการทดสอบท่ีตรวจไม่พบใยหินของ 

J&J เป็นเวลาหลายทศวรรษ 

 การเสนอขอ้มูลว่า J&J ขดัขวางการพิจารณาคดีของคุณ Cooker หรือการแสดงเอกสารเพ่ือตรวจสอบว่าท่ีปรึกษา

ของคุณ Cooker เลือกท่ีจะไม่ด าเนินคดี เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ีเกดิข้ึนจริงในคดีดงักล่าว 

 ท่ีปรึกษาของโจทกพ์ยายามขยายก  าหนดเวลาการแสดงเอกสารเพ่ือตรวจสอบในคดีดงักล่าวเพ่ือใหส้ามารถท าการ

ทดสอบเน้ือเย่ือปอดเสร็จสมบูรณ์  J&J ยินดีใหต้รวจสอบตามค าขอเพ่ิมเติมจ านวนมาก รวมทั้งขอ้ตกลงในกฎขอ้ท่ี 

11 "การคงไว"้ ซ่ึงใหเ้วลาแกผู่เ้ช่ียวชาญในฝ่ายของโจทกท์ดสอบตวัอย่างเน้ือเย่ือของโจทก ์เม่ือรายงานของ

ผูเ้ช่ียวชาญเสร็จสมบูรณ์แลว้ (หลงัจากหมดเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง) โจทกข์อเล่ือนการพิจารณาคดีเพ่ือกลบัไปใช้

ก  าหนดเวลาท่ีศาลสั่งในการตอบกลบัค าร้องต่อศาลของ J&J ส าหรับค าพิพากษาศาล  เม่ือโจทกไ์ม่สามารถปฏิบติั

ไดต้ามก  าหนดเวลาใหม่ J&J ยงัยินยอมอนุญาตใหโ้จทกข์ยายเวลาก  าหนดการออกไปอีกดว้ย 

 ในท่ีสุด ดว้ยผลการทดสอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัเน้ือเย่ือและกระป๋องแป้งเด็กของโจทกโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญของฝ่ายโจทกเ์อง 

โจทกย์ื่นขอยกค าฟ้องภายในไม่กีว่นัหลงัจากก  าหนดเวลาท่ีขยายเพ่ิมเติมคร้ังสุดทา้ย ในการตอบกลบัค าร้องต่อศาล

ส าหรับค าพิพากษาศาล 

H. รอยเตอร์สไม่เปิดเผยขอ้มูลใหผู้อ่้านทราบว่าไม่มีการย่ืนอุทธรณค์ าตดัสินของคณะลูกขุนในคดีแร่หินสบู่ท่ีฟ้องร้อง J&J ใด ๆ 

และค าขอทั้งหมดท่ีผ่านกระบวนการอุทธรณ์ถูกตีกลบั 

 

I. รอยเตอร์สอา้งว่า "J&J ปฏิเสธท่ีจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมส าหรับบทความน้ี" แต่รอยเตอร์สไดรั้บเอกสารท่ีครอบคลุม ซ่ึง

ส่วนใหญ่ไม่ไดร้วมอยู่ในบทความดงักล่าว  J&J เสนอขอพบกบัรอยเตอร์สโดยตรงหลายคร้ังเพ่ือพูดคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมทั้งหมดในการด าเนินคดี และรอยเตอร์สปฏิเสธทุกคร้ัง 
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