
Obagi® รว่มกบันกัแสดงหญงิ Priyanka Chopra Jonas เปิดตวัโครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION™ ทัว่โลก 

เพือ่ส่งเสรมิความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่าง 

โครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION ของ Obagi สนับสนุน International Cultural Diversity Organization® และ Project 

Implicit® พรอ้มสะทอ้นถงึความจ าเป็นในการนอ้มรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม และมองเห็นปัญหาจากอคตแิบบไม่รูต้วั 

ลองบชี, แคลฟิอรเ์นีย--8 พ.ค.--พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

Obagi® ผูน้ าในตลาดผลติภณัฑส์กนิแครท์ีส่ ัง่จา่ยโดยแพทย ์

และบรษิทัแรกทีร่วมเฉดสผีวิทัง้หมดไวใ้นโครงรา่งการท างานวจิยัทางคลนิิก 

ไดป้ระกาศเปิดตวัโครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION™ ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่จดุประกายการพูดคุยทัว่โลกในเร ือ่งความหลากหลาย 

และส่งเสรมิการตดัสนิใจอย่างมสีตเิพือ่มองเห็นความสวยงามในความแตกต่างของพวกเราทัง้หมด 

โครงการรเิร ิม่นีไ้ดร้บัความรว่มมอืจากนักแสดง โปรดวิเซอร ์และนักเคลือ่นไหวในฐานะทูตของ SKINCLUSION อย่างคุณ 

Priyanka Chopra Jonas ผูซ้ ึง่ไดทุ้่มเทใหก้บัการต่อสูเ้พือ่ใหเ้กดิการยอมรบัความแตกต่างและความหลากหลาย 

ตลอดอาชพีการท างานรว่ม 20 ปีของเธอ 

สมัผสักบัข่าวประชาสมัพนัธห์ลากหลายชอ่งทางแบบอนิเตอรแ์อคทฟีไดท้ีน่ี่: 

"โครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION ของ Obagi ตรงกบัเร ือ่งทีด่ฉัินสนใจมาก 

เพราะเป็นเร ือ่งทีส่อดคลอ้งกบัความปรารถนาและประสบการณส์่วนตวัของดฉัิน" คุณ Priyanka กล่าว 

โดยเธอไดร้บัการยกย่องจากนิตยสารฟอรบ์ส ์ใหเ้ป็นหน่ึงในสตรผูีท้รงอทิธพิลทีสุ่ด 100 อนัดบัแรกของโลกในรอบ 2 ปีทีผ่่านมา 

"โครงการรเิร ิม่นีส้นับสนุนแนวคดิทีว่่า เราควรใชส้ตมิากขึน้กบัทุกสิง่ทีเ่ราท า 

ทัง้วธิทีีเ่ราจดัการกบัสมมตฐิานโดยอตัโนมตัทิีเ่ราท ากบัคนอืน่ ๆ โดยใชส้ผีวิของพวกเขา เราทุกคนลว้นมอีคตแิบบไม่รูต้วั 

และขึน้อยู่กบัเราทุกคนทีจ่ะยอมรบัอคตน้ัิน และสรา้งการเปลีย่นแปลงทีพ่วกเราตอ้งการทีจ่ะเห็นในโลกใบนี"้ 

Obagi ไดร้เิร ิม่โครงการทีส่ าคญัและเหมาะสมกบัเวลานีข้ึน้ 

เพือ่ใหค้วามส าคญักบัความจ าเป็นทีผู่ค้นทัว่โลกควรเขา้มามสี่วนรว่มอย่างเต็มที ่และยอมรบัอคตแิบบไม่รูต้วัของเราเอง 

โดยเฉพาะในเร ือ่งสผีวิ อคตแิบบไม่รูต้วัเป็นทศันคตแิละการเหมารวมทีส่่วนใหญ่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากความไม่ตัง้ใจ 

เกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิและอยู่นอกเหนือความตระหนักรู ้อคตแิบบไม่รูต้วัเป็นสาเหตุของ "จดุบอด" 

ทีท่ าใหเ้รามองไม่เห็นมนุษยชาตอินังดงามทีพ่วกเราทุกคนมรีว่มกนั 

การยอมรบัอคตขิองตนเองอาจจะท าใหเ้ราสามารถปฏเิสธสิง่นีไ้ด ้เอาชนะมนัได ้

และสรา้งโลกทีค่วามหลากหลายไดร้บัการยอมรบัในทีสุ่ดได ้

"โครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION ของ Obagi แสดงถงึพนัธสญัญาของเราในฐานะผูน้ าตลาดสกนิแคร ์

เพือ่ยกระดบัการกล่าวถงึความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างในระดบัโลก และจดุประกายใหเ้กดิการกระท าต่าง ๆ 

ทีส่รา้งการมสี่วนรว่มและสะทอ้นถงึความแตกต่างทีส่วยงามของเราทุกคนไดม้ากขึน้" คุณ Jaime Castle ประธานของ 

Obagi และสมาชกิ CEO Action for Diversity & Inclusion™ 

ซึง่เป็นกลุ่มพนัธกจิทางธรุกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยซอีโีอกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดเพือ่พฒันาความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างภายใ

นสถานทีท่ างาน กล่าว "เรามคีวามภูมใิจในการท าธรุกจิรว่ม 30 ปีของ Obagi 

เพือ่มอบผลติภณัฑส์กนิแครบ์นพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ทุกเฉดสผีวิ 

และเราเป็นบรษิทัสกนิแครร์ะดบัมอือาชพีแห่งแรกทีอ่อกแบบโครงรา่งการวจิยัทางคลนิิกทีร่วมประเภทของผวิทัง้ 6 ประเภทตาม 

Fitzpatrick โดยเฉพาะ นอกจากนี ้เรายงัภูมิใจยิง่ทีไ่ดเ้ป็นพนัธมติรรว่มกบัคุณ Priyanka 

ซึง่น าความหลงใหลและความสมบูรณใ์นระดบัทีน่่าทึง่มาสนับสนุนแผนรเิร ิม่นี ้พรอ้มสนับสนุนงานส าคญัทีด่ าเนินการโดย 

International Cultural Diversity Organization® และ Project Implicit®" 

กจิกรรมกระตุน้ความสนใจตามโครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION ของ OBAGI 

ตามโครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION น้ัน Obagi จะสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ 



ทีด่ าเนินงานเพือ่ขยายความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างทัว่โลก ซึง่รวมถงึงานส าคญัทีด่ าเนินการโดย 

International Cultural Diversity Organization (ICDO) และ Project Implicit 

โครงการรเิร ิม่ SKINCLUSION ขอเชญิชวนใหทุ้กท่าน: 

1. เขา้เว็บไซต ์SKINCLUSION.com เพือ่ดูขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนจ์าก ICDO และ Project Implicit 

รวมทัง้ท าการทดสอบ Skin Tone Implicit Association Test 

2. รว่มการสนทนาในระดบัโลกเพือ่แสดงจดุยนืยอมรบัความหลากหลายและความแตกต่าง โดยใชแ้ฮชแท็ก 

#SKINCLUSION ในชอ่งทางโซเชยีลมเีดยี 

และรว่มแบ่งปันเหตุผลทีค่วามหลากหลายและความแตกต่างมคีวามส าคญักบัคุณ 

3. รบัชม กดไลก ์และแชรว์ดิโีอ SKINCLUSION ของคุณ Priyanka เพือ่ส่งต่อถอ้ยค านีใ้หข้ยายต่อไปเร ือ่ย ๆ 

4. กดตดิตามชอ่งทางในโซเชยีลมเีดยีของ Obagi เพือ่มสี่วนรว่มในการทา้ทายสงัคมทีน่ าโดยคุณ Priyanka และ 

Obagi ตลอดทัง้ปีนี ้ซึง่รวมถงึโอกาสในการไดพ้บกบัคุณ Priyanka ในงานกจิกรรมพเิศษของ SKINCLUSION 

ส าหรบักจิกรรมผ่านสือ่โซเชยีลทุก ๆ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้โดยใชแ้ฮชแท็ก #SKIN CLUSION นัน้ Obagi 

จะบรจิาคเงิน 1 ดอลลารเ์พือ่สนบัสนุน ICDO และ Project Implicit โดยต ัง้เป้ายอดบรจิาครวม 150,000 ดอลลาร ์

OBAGI ยกระดบัมาตรฐาน ใหค้วามส าคญัในการท าวจิยัทางคลนิิกกบัผวิทุกประเภทตามแบบ FITZPATRICK 

Obagi เป็นผูบุ้กเบกิความกา้วหนา้มากมายในแวดวงสกนิแคร ์โดยเป็นแบรนดส์กนิแครท์างการแพทยแ์บรนดแ์รก 

ทีอ่อกแบบโครงรา่งการวจิยัทางคลนิิกใหค้รอบคลุมประเภทผวิทัง้ 6 ประเภทตามหลกัการจ าแนกผวิของ Fitzpatrick 

(Fitzpatrick skin spectrum) ซึง่เป็นการแบ่งประเภทผวิตามหลกัวทิยาศาสตร ์ทีแ่บ่งประเภทผวิออกเป็น 6 

ประเภทตามปรมิาณเม็ดสทีีอ่ยู่ในผวิ และปฏกิริยิาของผวิเมือ่ถูกแสงอาทติยห์รอืรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) 

Obagi เชือ่ว่า การปกป้องและบ ารุงผวิขึน้อยู่กบัการพฒันาสูตรสกนิแครก์บัผูใ้หบ้รกิาร 

และขึน้อยู่กบัการเลอืกสรรผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสูง ผ่านการทดสอบจากคลนิิก และเหมาะสมกบัประเภทผวิ อายุ 

และความตอ้งการในการดูแลผวิของแต่ละบุคคล 

"ดฉัินดใีจทีไ่ดเ้ห็น Obagi ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัพนัธกจิต่อความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่าง" พญ. Jeanine 

B. Downie แพทยผ์วิหนังระดบัแถวหนา้ ผูเ้ป็นสมาชกิสมาคมแพทยผ์วิหนังแห่งอเมรกิา (FAAD) และผูอ้ านวยการ Image 

Dermatology® P.C. ในเมอืงมอนตแ์คลร ์รฐันิวเจอรซ์ยี ์กล่าว "ความจรงิก็คอื สผีวิไม่ไดเ้หมอืนกนัทัง้หมดเมือ่ตอ้งตดัสนิว่า 

ผลติภณัฑแ์ละการรกัษาแบบใดมีประสทิธภิาพ การทีท่มีงานของ Obagi รบัประกนัว่า 

การทดลองทางคลนิิกของพวกเขามจีดุประสงคเ์พือ่รวมประเภทผวิตามหลกัการจ าแนกผวิของ Fitzpatrick ทัง้หมด 

จงึเป็นเร ือ่งทีส่ าคญั และควรเป็นมาตรฐานส าหรบัวงการสกนิแครใ์นอนาคต" 

เกีย่วกบัองคก์ร INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION (ICDO) 

ICDO เป็นองคก์รไม่แสวงผลก าไรระดบัโลกทีม่สี านักงานใหญ่อยู่ทีก่รุงเวยีนนา โดยทุ่มเทใหก้บัการส่งเสรมิสนัตภิาพ มนุษยชาต ิ

ความหลากหลาย และลกัษณะระหว่างวฒันธรรม องคก์รนีม้ภีารกจิคอืการสรา้งความตระหนักรูถ้งึประเด็นทางสงัคมรว่มสมยั 

และอทิธพิลเชงิบวกของความหลากหลายทางวฒันธรรม ICDO คดัคา้นการรบัรูท้ีผ่ดิพลาดทางวฒันธรรมเพือ่ท าใหแ้น่ใจว่า 

บุคคลหรอืกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมสี่วนรว่มอย่างเท่าเทยีมภายในสงัคม 

และดว้ยการใหค้วามสนใจกบัการแสดงออกทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และคุณค่าของการแสดงออกดงักล่าว ICDO 

จงึส่งเสรมิปฏสิมัพนัธท์างวฒันธรรม และเชือ่มโยงผูค้นดว้ยการปิดชอ่งโหว่ทางวฒันธรรม 

เพือ่ปฏบิตัภิารกจิขององคก์รใหลุ้ล่วง ICDO จงึจดังานกจิกรรม เวริค์ชอ็ป การวจิยั ตลอดจนโครงการดา้นสงัคม วฒันธรรม 

และการพฒันาระหว่างประเทศ โดยท าการรวบรวมเสยีงของนักวชิาการ บุคคลในแวดวงอาชพี บุคคลทอ้งถิน่ และบุคคลระดบัสากล 

ใหม้าสนทนารว่มกนั เพือ่ปกป้องความหลากหลายและพฒันาสงัคมใหด้ขีึน้ผ่านการกระท า 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2458065-1&h=2721081980&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D2884897561%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.skinclusion.com%252F%26a%3DSKINCLUSION.com&a=SKINCLUSION.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2458065-1&h=870060278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D4061336969%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomp.md%252F2Jioz9H%26a%3DSkin%2BTone%2BImplicit%2BAssociation%2BTest&a=Skin+Tone+Implicit+Association+Test


"ICDO รูส้กึดใีจ และขอบคุณทีไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงในโครงการ SKINCLUSION ของ Obagi" คุณ Josipa Palac 

ประธานและซอีโีอของ ICDO กล่าว "พนัธกจิของ Obagi ต่อความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างน้ัน 

สอดคลอ้งกบัภารกจิของเราในการส่งเสรมิแนวคดิทีว่่า ความหลากหลายท าใหส้งัคมแข็งแกรง่ขึน้ในทุกแง่มุม 

ดว้ยการมสี่วนรว่มของทุกคนในโครงการรเิร ิม่นี ้เชน่เดยีวกบัการสนับสนุนค า้จนุของ Obagi ทาง ICDO 

จะยงัคงจดัโครงการนวตักรรมใหม่ ๆ ขึน้ทัว่โลก เพือ่ยอมรบัความแตกต่างของวฒันธรรมทีห่ลากหลายของเรา 

และส่งเสรมิความเขา้ใจมนุษยชาตอิย่างแทจ้รงิ" 

เกีย่วกบั PROJECT IMPLICIT 

Project Implicit เป็นองคก์รหอ้งปฏบิตักิารและวจิยัแบบเสมอืนจรงิทีพ่ฒันาขึน้โดยกลุ่มนักวทิยาศาสตรด์า้นพฤตกิรรมศาสตร ์

เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอคตโิดยนัยผ่านการทดสอบ Implicit Association Tests (IATs) บททดสอบนีเ้นน้เร ือ่งต่าง ๆ 11 เร ือ่ง 

อาท ิสผีวิ เพศ เชือ้ชาต ิและรสนิยมทางเพศ และสามารถท าบททดสอบนีไ้ดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยในเวลาไม่ถงึ 10 นาท ี

ซึง่บททดสอบ IAT นีม้จีดุประสงคเ์พือ่เปิดเผยอคตขิองเราต่อกลุ่มทางสงัคมทีห่ลากหลาย 

โดยผลการทดสอบของแต่ละบุคคลเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และเป็นส่วนหน่ึงของผลการวจิยัรว่มกนั 

 

Project Implicit ประกอบดว้ยทมีนักวทิยาศาสตร ์ซึง่งานวจิยัของพวกเขาไดค้น้พบวธิกีารใหม่ ๆ ในการท าความเขา้ใจทศันคต ิ

แนวคดิเหมารวม และอคตทิีถู่กซอ่นไวอ้ืน่ ๆ ซึง่มอีทิธพิลต่อการรบัรู ้การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมของคน 

โดยนับตัง้แต่กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1998 มผูีท้ าการทดสอบ IAT แลว้กว่า 22 ลา้นคน 

และมกีารเผยแพรบ่ทความวจิยัทีผ่่านการตรวจทานจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 28 บทความเกีย่วกบัผลการทดสอบ 

ในจ านวนนีร้วมถงึการเผยแพรบ่ทความในวารสาร Psychological Science ฉบบัเดอืนม.ค. 2019 

ซึง่น าเสนอความกา้วหนา้คร ัง้ส าคญัในดา้นอคตโิดยนัยต่อสผีวิ 

"เรามคีวามยนิดทีี ่Obagi สนับสนุนงานทีเ่ราท าที ่Project Implicit" ดร. Elizabeth L. Haines นักวทิยาศาสตรด์า้นวจิยัของ 

Project Implicit ผูด้ ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละผูอ้ านวยการหอ้งปฏบิตักิาร Social Cognition Lab แห่งมหาวทิยาลยั William 

Paterson University กล่าว "อคตโิดยนัยหมายถงึอคตทิีเ่กดิขึน้โดยไม่ตัง้ใจ เกดิขึน้เอง 

และอยู่นอกเหนือการตระหนักรูข้องพวกเรา เป็นเร ือ่งทีแ่ต่ละคนมไีม่เหมอืนกนั และไดร้บัอทิธพิลจากภูมหิลงั 

สภาวะแวดลอ้มทางวฒันธรรม และประสบการณส์่วนบุคคลของพวกเรา บ่อยคร ัง้ทีอ่คตขิดัแยง้กบัการรบัรูข้องตวัเราเอง 

รวมถงึค่านิยมและบรรทดัฐานทีไ่ตรต่รองมาแลว้ อคตมิบีทบาทต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของเรา ทัง้ผ่านปฏสิมัพนัธใ์นทีท่ างาน 

ไปจนถงึปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นและคนรูจ้กั หรอืแมแ้ต่ในหอ้งของหมอ 

การยอมรบัอคตทิีม่อียู่ในตวัของเราเองและผลกระทบจากอคตเิหล่านี ้

จงึเป็นขัน้ตอนหน่ึงในการสรา้งความเปลีย่นแปลงทีจ่ะสรา้งความแตกต่างในเชงิบวก" 

เกีย่วกบั OBAGI  

Obagi เป็นบรษิทัสกนิแครพ์ลงัหญงิระดบัโลกทีม่อีสิระ 

บรษิทัทุ่มเทใหก้บัการมอบการรกัษาดว้ยสกนิแครท์ีท่นัสมยัและผ่านการทดลองในคลนิิกใหแ้กผ่วิทุกประเภท Obagi 

ด าเนินธรุกจิมารว่ม 30 ปี และมพีนัธกจิต่อความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างในทุกแง่มุมธรุกจิ 

ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมองคก์รไปจนถงึการพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทัจงึเป็นผูบุ้กเบกิความกา้วหนา้ต่าง ๆ ในแวดวงสกนิแคร ์

รวมทัง้เป็นแบรนดส์กนิแครแ์บรนดแ์รกทีอ่อกแบบการวจิยัทางคลนิิกครอบคลุมประเภทผวิทัง้ 6 ประเภทตามหลกัเกณฑจ์ าแนกของ 

Fitzpatrick และดว้ยเครอืข่ายผูจ้ดัจ าหน่าย พนัธมติร และส านักงานของแพทยท์ีม่อียู่ท ัว่โลก Obagi Medical 

จงึพรอ้มน าเสนอผลติภณัฑก์ว่า 100 รายการ เพือ่มอบความกระจา่งใส บ ารุง ปกป้อง ไปจนถงึการดูแลสผีวิและผวิสมัผสัใหด้ขีึน้ 

นอกจากนี ้Obagi ยงัน าเสนอผลติภณัฑท์ีผ่่านการทดลองจากแพทยผ์วิหนังและล า้ดว้ยเทคโนโลยผ่ีานไลนผ์ลติภณัฑ ์Obagi 

Clinical™ ซึง่วางจ าหน่ายผ่านรา้น Sephora เท่าน้ัน 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Obagi และหารา้นจ าหน่ายใกลคุ้ณไดท้ี ่www.obagi.com และตดิต่อกบั Obagi Medical และ 

Obagi Clinical ไดท้างเฟซบุก๊ ทวติเตอร ์และอนิสตาแกรม 

ทัง้นี ้Project Implicit เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Project Implicit, Inc. ขณะที ่International Cultural Diversity 

Organization เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ International Cultural Diversity Organization ส่วน image Dermatology 

P.C. เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ image Dermatology จงึไม่ขอถอืสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการใช ้"Dermatology" 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2458065-1&h=3784135661&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2458065-2%26h%3D3336650537%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.obagi.com%252F%26a%3Dwww.obagi.com&a=www.obagi.com


นอกเหนือไปจากในเครือ่งหมายทีป่รากฏขา้งตน้ ส่วน CEO Action for Diversity and Inclusion เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ 

PwC ซึง่ PwC หมายถงึบรษิทัสาขาสหรฐั หรอืหน่ึงในบรษิทัสาขาหรอืบรษิทัในเครอื และอาจอา้งองิถงึเครอืข่าย PwC ส าหรบั 

SKINCLUSION และชือ่ผลติภณัฑ/์แบรนดอ์ืน่ ๆ ทัง้หมด ไม่ว่าจะไดร้บัการแต่งตัง้จากประกาศแจง้ (®/TM) หรอืไม่ก็ตามน้ัน 

เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Obagi Cosmeceuticals LLC และ/หรอืบรษิทัในเครอื © Obagi Cosmeceuticals LLC. 

ขอสงวนลขิสทิธิ ์

ตดิต่อขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี:่    

Sharon Robustelli 
VegaRun 

โทร: 347.267.3946 

อเีมล: s.robustelli@vegarun.com 

Laura Morgan 
VegaRun 

โทร: 951.333.9110 

อเีมล: l.morgan@togorun.com 

 

 

mailto:s.robustelli@vegarun.com
mailto:l.morgan@togorun.com

