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 ทีมา : การใช ้ ตู ้ เย็นเพือจัดเก็บอาหารรวมถึงสิงของอืน ๆ 
ในภาควิชายังไม่มีข ้ อตกลงทีชัดเจน

 ทําให ้ มีปัญหาสิงของบูดเน่าหรือหมดอายุ                   
ในตู ้ เย็นจํานวนมาก

 นอกจากนี ยังมีอาหารและสิงของหลายชินทีไม่มีผู ้ ใดเป็น
เจ ้ าของ (เนืองจากเจ ้ าของจําอาหารของตนไม่ได ้) ทําให ้
ผู ้ จัดเก็บตู ้ เย็นไม่กล ้ าทีจะเอาออกจากตู ้ เย็น

 ทีมนํากิจกรรม 5ส จึงเสนอให ้ จัดทําแนวทางการจัดเก็บ
อาหารในตู ้ เย็น เพือแก ้ ไขปัญหาทีกล่าวมานี
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 สิงของทีจะใส่ในตู ้ เย็น ให ้ เขียนชือเจ ้ าของและวันทีนํามา
แช่ลงใน sticker ซึงจะเตรียมไว ้ ข ้ างตู ้ เย็น และติดที
ภาชนะบรรจุ

 การจัดการสิงของในตู ้ เย็น แบ่งตามชนิดของอาหาร ดังนี
 อาหารทีบูดเน่าง่าย
 อาหารทีเก็บได ้ นาน
 สิงของอืน ๆ ทีไม่ใช่อาหาร เช่น ยา วัคซีน และเครืองสําอางค์
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 สําหรับอาหารและสิงของทีจะใส่ในตู ้ เย็นทุกชนิด 

 เหตุผล : 
 เป็นการ identify เจ ้ าของอาหารนัน
 ป้องกันการหยิบผิด รวมถึงการลืมอาหารค ้ างไว ้ ในตู ้ เย็น

 ภาควิชาฯ จะเตรียม sticker และปากกาไว ้ ทีบนตู ้ เย็น

 ขอความร่วมมือติด sticker ทีเขียนชือและวันที ทีบริเวณที
มองเห็นได ้ ชัด เช่น ติดไว ้ ทีถุงพลาสติกด ้ านนอก

เขียนชือเจ ้ าของและวันทีนํามาแช่ลงใน 
sticker และติดทีภาชนะบรรจุ
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 อาหารทีบูดเน่าง่าย 

 เช่น เครืองดืมทีกินค ้ างไว ้  ข ้ าวกล่อง ขนมทีเปิดรับประทานแล ้ ว

 ทําการเก็บทิงสัปดาห์ละ 1 ครัง (พุธบ่าย) 

 ถ ้ าต ้ องการเก็บต่อให ้ เขียนใน sticker ว่า “กรุณาอย่าทิง” ซึงจะ
ยังไม่นําออกจากตู ้ เย็นในสัปดาห์นัน แต่จะนําออกจากตู ้ เย็นใน
สัปดาห์ถัดไป

การจัดการสิงของในตู ้ เย็น แบ่งตามชนิดของอาหาร ดังนี

** อาหารหรือสิงของทีเสือมสภาพ เช่น ขึนรา หมดอายุ 
จะนําออกจากตู ้ เย็นโดยไม่ต ้ องแจ ้ งล่วงหน ้ า **
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 อาหารทีเก็บได ้ นาน

 เช่น นมกล่อง โยเกิร์ต หรือ นํา (ชา นําผลไม ้  กาแฟ)ทียังไม่ได ้
เปิด แยม sandwich spread ทั งทียังไม่ได ้ เปิดและเปิดแล ้ ว 
อาหารแช่แข็ง (easy go) ทียังไม่ได ้ เปิด 

 จะมีการตรวจตู ้ เย็นทุก 3 เดือน สําหรับอาหารกลุ่มนี        
(ม.ีค., ม.ิย., ก.ย. และ ธ.ค.) 

การจัดการสิงของในตู ้ เย็น แบ่งตามชนิดของอาหาร ดังนี

** อาหารหรือสิงของทีเสือมสภาพ เช่น ขึนรา หมดอายุ 
จะนําออกจากตู ้ เย็นโดยไม่ต ้ องแจ ้ งล่วงหน ้ า **
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 อาหารทีเก็บได ้ นาน

 1 สัปดาห์ก่อนทําการตรวจ จะมีการติดประกาศแจ ้ งให ้ ทราบ 
และมีตารางติดไว ้ ทีข ้ างตู ้ เย็น 

 ให ้ เจ ้ าของอาหารทีต ้ องการจะเก็บอาหารของตนไว ้ ต่อเขียนชือ
และชนิดของอาหารทีต ้ องการเก็บในตารางดังกล่าว

 หากอาหารใดไม่มีการเขียนแจ ้ งในตาราง จะพิจารณานําออก
จากตู ้ เย็น

การจัดการสิงของในตู ้ เย็น แบ่งตามชนิดของอาหาร ดังนี

** อาหารหรือสิงของทีเสือมสภาพ เช่น ขึนรา หมดอายุ 
จะนําออกจากตู ้ เย็นโดยไม่ต ้ องแจ ้ งล่วงหน ้ า **
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 สิงของอืน ๆ ทีไม่ใช่อาหาร เช่น ยา วัคซีน และ
เครืองสําอางค์

 ตู ้ เย็นในห ้ องอาหารภาควิชา ใช ้ เก็บอาหารเป็นหลัก

 ยา วัคซีน หรือเครืองสําอางบางชนิดทีต ้ องเก็บทีอุณหภูมิตํา 
อนุโลมให ้ เก็บในตู ้ เย็นได ้ ชัวคราวเท่านัน (ไม่เกิน 1 สัปดาห)์

 ให ้ เก็บสิงของดังกล่าวไว ้ ทีชั นวางของด ้ านประตูตู ้ เย็น

การจัดการสิงของในตู ้ เย็น แบ่งตามชนิดของอาหาร ดังนี

** อาหารหรือสิงของทีเสือมสภาพ เช่น ขึนรา หมดอายุ 
จะนําออกจากตู ้ เย็นโดยไม่ต ้ องแจ ้ งล่วงหน ้ า **
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POLICY FOR USING REFRIGERATORS TO STORE
FOOD, DRUGS & COSMETICS

 There is no regulation for the using of department’s 
refrigerators to store food, drugs and cosmetics.

 Therefore, the problem with rotten food still occurs.

 Many items do not have the owner (due to the 
forgetfulness of the owner), these make the 
caretaker hesitate to discarded them.

 Policy for using refrigerators to store food, drugs 
and cosmetics is established to eliminate these 
problems.



POLICY FOR USING REFRIGERATORS TO STORE
FOOD, DRUGS & COSMETICS

 Items that have to store in refrigerators must be 
labeled with a name of the owner and date in 
which they were stored. 

 The items are divided into 3 categories.
 food that rot easily 
 food that can store for a long time (months-years)
 other items instead of food e.g. drugs, vaccines and 

cosmetics
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 For all items that have to be stored in the 
refrigerators.

 Reasons : 
 Identifying the owner of each particular item.
 Reduce the unnecessary food storage.

 Sticker and marker are available at the refrigerators. 

 Sticker that has the owner’s name and date must 
attach to the package of all items in the refrigerators.

Label the owner’s name and date in provided sticker 
and then attach to the package.
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 food that rot easily 

 e.g. opened beverages, food or sweets that have 
partially been eaten

 This type of food is discarded once a week                
(On Wednesday’s afternoon for 3rd floor and Friday’s 
afternoon for 13th floor).

 If the owners desire to keep their items, they should 
write “please do not discard” on the package.

The items are divided into 3 categories.

** Items that cannot  be eaten (e.g. rotten food, 
food that already expired) can be removed 
without the owners permission. **



POLICY FOR USING REFRIGERATORS TO STORE
FOOD, DRUGS & COSMETICS

 food that can store for a long time (months-years)

 e.g. UHT milk, yoghurts, unopened beverages, jam, 
sandwich spread, frozen food (easy go) 

 This type of food is evaluated every 3 months
(March, June, September and December). 

The items are divided into 3 categories.

** Items that cannot  be eaten (e.g. rotten food, 
food that already expired) can be removed 
without the owners permission. **
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 food that can store for a long time (months-years)

 1 week before the evaluation, the date of evaluation will be 
informed by the notification in the dining room.  

 The owners who wish to extend their item storage should write 
their name and item in the form attached at the refrigerator.

 Any items that are not written in the form will be discarded.

** Items that cannot  be eaten (e.g. rotten food, 
food that already expired) can be removed 
without the owners permission. **

The items are divided into 3 categories.
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 Other items instead of food e.g. drugs, vaccines and 
cosmetics

 Department’s refrigerator is mainly use for keeping food.

 Drugs, vaccines or cosmetics that need to store at low 
temperature are temporarily allowed to keep in the 
refrigerators.

The items are divided into 3 categories.

** Items that cannot  be eaten (e.g. rotten food, 
food that already expired) can be removed 
without the owners permission. **



THANK YOU


