
 
 

การทดสอบคร ัง้ใหมจ่ านวน 15 
คร ัง้จากผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนัขวดเดยีวกนักบัทีเ่คยทดสอบกอ่

นหนา้โดย FDA ไมพ่บแรใ่ยหนิ 
 

การทดสอบครัง้ใหมก่วา่ 60 
ครัง้ของผลติภณัฑท์ีเ่รยีกคนืซ ึง่ด าเนนิการทดสอบโดยหอ้งปฏบิตักิารบคุคลทีส่า

มสองแหง่ ไมพ่บแรใ่ยหนิ 
 

นวิบรนุสว์คิ นวิเจอรซ์ยี ์(29 ตลุาคม 2562 – Johnson & Johnson 
Consumer Inc. (บรษัิท) ไดป้ระกาศในวันนีว้า่การทดสอบครัง้ใหมจ่ านวน 15 
ครัง้จากผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนั 
ขวดเดยีวกนักบัทีเ่คยทดสอบกอ่นหนา้โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของสหรัฐอเมรกิา (FDA) ไมพ่บแรใ่ยหนิ นอกจากนี ้การทดสอบใหมอ่กี 48 
ครัง้ของตัวอยา่งทีม่าจากผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนั 
ในชดุการผลติทีบ่รษัิทเรยีกคนืดว้ยความสมคัรใจเมือ่วันที ่18 ตลุาคม 
(ชดุการผลติหมายเลข 22318RB) ก็ยนืยนัวา่ในผลติภณัฑไ์มม่แีรใ่ยหนิเชน่กนั 
การทดสอบเหลา่นีด้ าเนนิการโดยหอ้งปฏบิตักิารบคุคลทีส่ามสองแหง่ 
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการทดสอบและการสบืสวนทีด่ าเนนิการเรือ่ยมาของบรษัิท  
 

บรษัิทกลา่ววา่ 
"การทดสอบทีเ่ขม้งวดโดยบคุคลทีส่ามยนืยนัวา่ไมพ่บแรใ่ยหนิในผลติภณัฑแ์ป้งเ
ด็กของจอหน์สนั เราขอรับรองในความปลอดภยัของผลติภณัฑข์องเรา" 
 
การทดสอบอาจแสดงผลขอ้มลูทีเ่ป็นบวกได ้
หากมกีารปนเป้ือนในหอ้งปฏบิตักิาร  
 

หลังจาการเรยีกคอืผลติภณัฑ ์
บคุคลทีส่ามไดต้ดิตอ่ท าสญัญากบัหอ้งปฏบิตักิารบคุคลทีส่ามสองแหง่ 
เพือ่ใหเ้รง่ด าเนนิการทดสอบครัง้ใหญก่บัผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนัทีเ่รยีก
คนืมา โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบ Transmission Electron Microscopy (TEM), 
Powder X-Ray Diffraction (XRD) และ Polarized Light Microscopy (PLM)  
 

นอกเหนอืจากการใชห้อ้งจัดเตรยีมแบบมาตรฐานแลว้ 
หนึง่ในหอ้งปฏบิตักิารยงัไดใ้ชว้ธิกีารทีต่า่งจากระเบยีบวธิปีกตขิองพวกเขา 
ซึง่ก็คอืการใชห้อ้งเสรมิ ในหอ้งเสรมินัน้ จะมกีารเตรยีมตัวอยา่งไวห้า้ตวัอยา่ง 
และการทดสอบแรใ่ยหนิในสามตวัอยา่งใหค้า่ทีเ่ป็นบวก จากขอ้คน้พบนี ้
หอ้งปฏบิตักิารไดด้ าเนนิการตรวจสอบและพจิารณาวา่เครือ่งปรับอากาศแบบเคลื่
อนทีไ่ดท้ีใ่ชร้ะหวา่งเตรยีมตวัอยา่งในหอ้งเสรมินัน้ มกีารปนเป้ือนดว้ยแรใ่ยหนิ 
เนือ่งจากไมพ่บแรใ่ยหนิในตวัอยา่งตอนทีจ่ัดเตรยีมในหอ้งมาตรฐาน  
 

สิง่ทีค่น้พบนีเ้นน้ย ้าใหเ้ห็นถงึความส าคญัของการตรวจสอบผลการทดสอบทีเ่ป็น
บวกใด ๆ  
แมว้า่จะมรีฐานระหวา่งประเทศไดร้ะบวุา่การปนเป้ือนเป็นสิง่ทีต่อ้งกงัวลในการวเิค
ราะหแ์รใ่ยหนิ (ASTM 6620-19, 
หลกัปฏบิตัมิาตรฐานส าหรับการขดีจ ากดัการตรวจหาแรใ่ยหนิตามจ านวน ที ่
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5.1.3(ii))การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัอยา่งระมดัระวงัแลว้ 
แตก่ารปนเป้ือนของแรใ่ยหนิก็อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นระหว่างการแบง่ การจัดเก็บ 
และการวเิคราะหต์ัวอยา่ง จากขอ้มลูของสมาคมการทดสอบและวัสดแุหง่อเมรกิา 
องคก์รมาต 

 

บรษัิทไดป้ระกาศรายงานการทดสอบทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ไวแ้ลว้ 
คณุสามารถเขา้ดรูายงานไดจ้าก FactsAboutTalc.com 
 

การทดสอบผลติภณัฑน์านหลายทศวรรษไมพ่บวา่มแีรใ่ยหนิในผลติภณัฑแ์
ป้งเด็กของจอหน์สนั 
 

บรษัิทมมีาตรฐานการทดสอบทีเ่ขม้งวด 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่แป้งฝุ่ นเครือ่งส าอางของบรษัิทมคีวามปลอดภยั 
การทดสอบหลานพันครัง้ในชว่ง 40 ปีทีผ่า่นมา รวมถงึการทดสอบของ FDA 
ทีเ่พิง่ด าเนนิการไปลา่สดุในเดอืนทีแ่ลว้ 
ยิง่ยนืยนัไดว้า่ผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนั ไมม่แีรใ่ยหนิ 
แป้งโรยตัวของเรามาจากแหลง่แรท่ีไ่ดรั้บการยนืยนัแลว้วา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีเ่
ขม้งวดซึง่เกนิมาตรฐานอตุสาหกรรม 
บรษัิทและซพัพลายเออรข์องบรษัิทด าเนนิการทดสอบอยูเ่ป็นประจ า 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่แป้งโดรยตวัของเราไมม่แีรใ่ยหนิ 
แป้งโรยตัวของเรายงัไดรั้บการทดสอบและยนืยนัวา่ปราศจากแรใ่ยหนิโดยหอ้งปฏบิั
ตกิารอสิระ มหาวทิยาลัย และหน่วยงานดา้นสขุภาพระดับโลกหลากหลายแหง่ 
 

เป็นเวลา 133 ปี 
กลุม่บรษัิทจอหน์สนัแอนดจ์อหส์นัไดมุ้ง่มัน่ค านงึถงึความตอ้งการและความเป็นอยู่
ของผูค้นทีเ่ราใหบ้รกิารเป็นล าดับแรก และเราจะท าเชน่นัน้ตอ่ไป 
 

ดังทีไ่ดป้ระกาศไวก้อ่นหนา้ เราไดเ้รยีกคนืผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนั 
ชดุการผลติหมายเลข #22318RB ทัง้หมดคนืเมือ่วันที ่18 ตลุาคม 
ส าหรับขอ้มลูในการเรยีกคนืผลติภณัฑ ์โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารผูบ้รโิภคของบรษัิท 
จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ไดท้ี ่www.johnsonsbaby.com หรอืโทร +1 (866) 
565-2229 
 

หมายเหตสุ าหรบันกัลงทนุเกีย่วกบัขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เ
หตกุารณ์ในอนาคต:  
ขา่วประชาสมัพันธน์ีม้ ี
“ขอ้ความในลกัษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต” 
ตามทีก่ าหนดนยิามไวใ้นกฎหมายปฏริปูการฟ้องรอ้งคดหีลกัทรัพยส์ว่นบคุคลปี 
2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 
เกีย่วกบัการเรยีกคนืผลติภณัฑแ์ป้งเด็กของจอหน์สนั จ านวนหนึง่ชดุการผลติ 
ผูอ้า่นไมค่วรเชือ่ขอ้ความในลักษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตเหลา่
นี ้
ขอ้ความในลักษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตในขา่วประชาสมัพันธน์ี้
อา้งองิขอ้มลูจากความคาดหวังในปัจจบุนัส าหรับเหตกุารณ์ในอนาคต 
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หากสมมตฐิานอา้งองิพสิจูนว์า่ไมถ่กูตอ้งหรอืมคีวามเสีย่งหรอืความไมแ่น่นอนทีท่ร
าบหรอืไมท่ราบเกดิขึน้ 
ผลลัพธจ์รงิอาจแตกตา่งออกไปอยา่งมนัียส าคญัจากความคาดหวังและการคาดการ
ณ์ทีบ่รษัิท จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั คอนซเูมอรแ์ละ/หรอืบรษัิท จอหน์สนั แอนด ์
จอหน์สนั ความเสีย่งและความไมแ่น่นอนรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 
ขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัและประสทิธผิลของผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลมกีารเรยีกคนืผลิ
ตภณัฑห์รอืการด าเนนิการตามขอ้บงัคับทางกฎหมาย 
การฟ้องรอ้งด าเนนิคดหีรอืการด าเนนิการของรัฐทีร่า้ยแรงอยา่งมนัียส าคญั 
รวมถงึการเรยีกรอ้งความรับผดิของผลติภัณฑ ์
ความไมแ่น่นอนวา่ผลติภณัฑใ์หมห่รอืผลติภณัฑท์ีม่อียูจ่ะประสบความส าเร็จเชงิพา
ณชิย ์ความสามารถด าเนนิการตามแผนเชงิกลยทุธไ์ดส้ าเร็จของบรษัิท 
อปุสรรคหรอืความลา่ชา้ในการผลติภายในองคก์รหรอืภายในหว่งโซอ่ปุทาน 
การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทีบ่งัคับใช ้
การเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤตกิรรมและการใชจ้า่ยของผูซ้ ือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้
นการดแูลสขุภาพ 
และการเพิม่การตรวจสอบอตุสาหกรรมดา้นการดแูลสขุภาพของหน่วยงานรัฐ 
สามารถดรูายการและค าอธบิายเพิม่เตมิของความเสีย่ง ความไมแ่น่นอน 
และปัจจัยอืน่ ๆ ในรายงานประจ าปีของบรษัิท จอหน์สนั แอนด ์
จอหน์สนัไดใ้นแบบฟอรม์ 10-K ส าหรับปีงบประมาณทีส่ ิน้สดุในวันที ่30 ธันวาคม 
2561 รวมถงึหวัขอ้ "Cautionary Note Regarding Forward-Looking 
Statements 
(หมายเหตขุอ้ควรระวังเกีย่วกบัขอ้ความในลักษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ใ
นอนาคต)" และ "Item 1A. Risk Factors" ในรายงานประจ าไตรมาสบนแบบฟอรม์ 
10-Q ทีย่ืน่ลา่สดุของบรษัิท 
และเอกสารทีบ่รษัิทยืน่ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั
ทรัพยส์หรัฐอเมรกิาในภายหลัง 
 
 

ส าเนาเอกสารทีย่ืน่เหลา่นีจ้ะเผยแพรท่างออนไลนท์ี ่www.sec.gov, 
www.jnj.com หรอืรอ้งขอจากบรษัิท จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 
ขอ้ความในลักษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตใด ๆ 
ทีแ่สดงในขา่วนีเ้ป็นความเห็นในวันทีเ่ผยแพรข่า่วนีเ้ทา่นัน้ บรษัิท จอหน์สนั แอนด ์
จอหน์สนั คอนซเูมอรแ์ละบรษัิท จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 
ไมม่หีนา้ทีป่รับปรงุขอ้ความในลักษณะทีเ่ป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตอนัเ
ป็นผลจากขอ้มลูใหมห่รอืเหตกุารณ์ในอนาคตหรอืการพฒันาใด ๆ 
บรษัิทจ ากดัความรับผดิทัง้หมดอนัเนือ่งจากการด าเนนิการหรอืการไมด่ าเนนิการ 
อนัเนือ่งมาจากเนือ้หาในขา่วประชาสมัพันธน์ีส้ว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดโดยชดัแจ ้
ง 
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