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เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพ 
ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง 

1. ความน า 

 เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.1 เป็นนวัตกรรมในการสร้างเสริมสขุภาพ ป้องกันควบคุมและ
รักษาพยาบาลโรคเรื้อรังได้หลายชนิด ซึ่ง ดร.นายแพทย์อุทัย  สุดสุข ไดศ้ึกษาค้นคว้าและประดิษฐ์
ขึ้นมาในปี 2553-2554 และน าไปสู่การปฏิบัติที่มีผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาสุขภาพ 
ตั้งแต่บัดน้ันจึงถึงปัจจุบัน 

องค์ประกอบของเครืองมือ 3ส. 3อ. 1น. ได้แก ่
3ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 
3อ. คือ อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ-์วิถีพุทธ 
1น. คือ นาฬิกาชีวติ-วิถีพุทธ 

2. แนวคิดของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์

 2.1 ในช่วงเวลาประมาณ 15 ปี เป็นต้นมา ประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตจากอิทธิพลของโลกาภิวัตรข้อมูลข่าวสารและสาระสนเทศจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เช่น การรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม ไม่ออกก าลังกาย มี
ภาวะความเครียดมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง2 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น 

 2.2 อัตราป่วย อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราตายของโรคเรื้อรังเหล่านี้ สูงมากขึ้นเป็น
ล าดับๆ มา การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถหยุดยั้งโรคเหล่านี้ได้ 

 2.3 ได้มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เชี่ยวชาญหลายสถาบันทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ พบว่า การสวดมนต์ (อย่างเดียว) การเจริญสมาธิ3,4 (อย่างเดียว) มีผลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรคเรื้อรงัหลายชนิด เนื่องจากการสวดมนต์หรือการเจริญสมาธิ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบจิตประสาทภูมิคุ้มกันโรคของผู้ปฏิบัต ิ

 2.4 ผู้ประดิษฐ์ได้อุปสมบท 1 พรรษา ในปี 2550 ได้ศึกษาพระธรรมวินัยสอบได้ นักธรรมตรี 
และศึกษาพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
และเขียนหนังสือเรื่อง “สาธารณสุขในพระไตรปิฎก : บูรณาการสู่สุขภาพดี ชีวีมีสุข5” หลังจากลา
สิกขาบทได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยคิดค้นเครื่องมือเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังที่พบมากดังกล่าวในข้อ 1 ได้แก่ เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 
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โดยผู้ประดิษฐ์มีข้อคิดเห็นว่า การปฏิบัติเฉพาะการสวดมนต์หรือการเจริญสมาธิอย่างเดียว น่าจะยังไม่
เพียงพอที่จะท าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน 
หากไม่เรียนรู้ให้เท่าทันปัญหาโรคเรื้อรังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิต จึงเพิ่ม
องค์ประกอบของเครื่องมืออีก 1ส. คือ สนทนาธรรม เพื่อให้เกิดปัญญาฉลาดรู้เท่าทัน ส าหรับพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัย 3อ. คือ การบริโภค อาหาร การ
ออกก าลังกาย การจัดการอารมณ์ โดยอาศัยพลังจิตใจจากการปฏิบัติหลักพุทธธรรมมาก ากับพฤติกรรม
ทางกายให้เหมาะสมและไม่เป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรัง จึงได้ก าหนดให้มี 3อ. - วิถีพุทธ เป็นเครื่องมือด้วย 
ส่วน 1น.  - วิถีพุทธ นั้นเป็นการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันโดยใช้ช่วงเวลาของนาฬิกา 24 ชั่วโมง ให้มีการ
ปฏิบัติ 3ส. และ 3อ. รวมทั้งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนให้สอดคล้องกับการ
ท างานของอวัยวะส าคัญของร่างกาย ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดจิตส านึกและสุขนิสัยประจ าตนก็ย่อมจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังได้ครอบคลุมดียิ่งขึ้น 

3. การน าเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ไปประยกุต์ใช้ 

 ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการน าเครื่องมือไปสู่การปฏิบัติในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 6,7 

ดังนี ้

 3.1 ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

  เริ่มต้นปี 2553 ได้แก่ กลุ่มประชากรผู้ป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง คือ ผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ต่อมาปี 2554 ขยายไปกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5 
ประการ ได้แก่ ภาวะโภชนาการบกพร่อง (ขาดสารอาหารหรืออ้วน) สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพสารเสพติด 
อบายมุข อุบัติเหตุ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ในปี 2556 ขยายไปกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย ใช้ 3
ส. 3อ. 1น. เป็นเครื่องมือ ยกเว้นกลุ่มนักเรียนและเยาวชนได้รับการอบรมคุณธรรม 8 ประการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปด้วยคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ วิริยะ คือ ความเพียร ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 

 3.2 ก าหนดพื้นที่ด าเนินการ  

  ศึกษาต้นแบบโครงการด าเนินงานในกรุงเทพฯ และ 4 ภาคๆ ละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน
แล้ว ขยายผลจากปี 2554 - 2558 ครอบคลุมพื้นที่ระดับกรุงเทพฯ ระดับภาคและระดับเขตสุขภาพ 
รวม 25 จังหวัด 25 หมู่บ้าน/ชุมชน 25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ 12 โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไปและ 7 โรงเรียน 



 3 

 3.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน แนวทาง/คู่มือ/สื่อประกอบการ
ด าเนินงานบูรณาการหลักพุทธธรรมกับหลักการแพทย์และการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 3.4 จัดท าแผนงาน โครงการด าเนินงานส าหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายและสรรหางบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วัดจักรวรรดิราชาวาส        
มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

 3.5 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 

  3.5.1 คัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด/อ าเภอ และระดับ
แกนน าองค์กรภาคีเครือข่าย ต าบล/หมู่บ้าน คือ แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน สถานบริการ
สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ย่อว่า บวร.สอ.) ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์สู่วิทยากรระดับล่างกว่าตามล าดับได้ 
  3.5.2 แกนน าองค์กรภาคีเครือข่าย (บวร.สอ.) คัดเลือกและจัดอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิทยากรจังหวัด/อ าเภอ ให้การสนับสนุน 
  3.5.3 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3.6 ติดตามและประเมินผล 

  3.6.1 แกนน าองค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สอ. เยี่ยมติดตามเสริมพลังทุก 3 เดือน 
แนะน าให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. อย่างต่อเนื่อง 
  3.6.2 วิทยากรระดับจังหวัด/อ าเภอ จัดระบบและเครื่องมือติดตามประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

 3.7 ถอดบทเรียน ปรับปรุงแก้ไขแผนงานและพัฒนารูปแบบ8,9 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
รวมทั้งการเผยแพร่ ขยายผลการด าเนินงานสู่ประชากรและพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ต่อไป 

4. ผลของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. 

 4.1 ผลของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง ในประชากร
กลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

 มีการประเมินผลในสิ้นปีงบประมาณ 25539, 255510 และ 255711 สรุปได้ว่า 
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 1) การบูรณาการการปฏิบัติพุทธธรรมกับปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. มีความเป็นไปได้ องค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สอ. สามารถขับเคลื่อน 3ส. 3อ. 1น. 
สู่ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและมีข้อเสนอให้ด าเนินงาน
โครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป 

 2) 3ส. 3อ. 1น. ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด าเนินชีวิตของผู้มีภาวะเสี่ยงและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได ้

 3) ผู้ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. มีดัชนีมวลกาย ระดับน้ าตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล ระดับ
ความดันโลหิตสูง ลดลงในผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคดังกล่าว 

 4) ผู้ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึน้ 

 4.2 ผลการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังในประชากรกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

 มีการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 255712, 255813 และ 255914 สรุปได้ว่า 

 ในปี 2556 มูลนิธิอุทัย สุดสุข ร่วมกับสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง วิถีพุทธ 
ในจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี จังหวัดละ 1 ต าบลๆ ละ 100 คน ในปลายปีงบประมาณได้ท าการ
ประเมินผล (เปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. 4 เดือน ) เฉพาะตัวอย่างในจังหวัด
สมทุรสาคร มีผลประเมินดังนี ้

 1. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ สมาธิ  แผ่เมตตา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 66.68 การออกก าลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 การพักผ่อนสังสรรค์ในครอบครัวและสังคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.66 

 2. มีผลกระทบความดันโลหิตลดลงร้อยละ 56.25 ภาวะน้ าตาลในเลือดลดลงร้อยละ 33.30 
ภาวะไขมันในเลือดลดลงร้อยละ 60.00 ภาวะอ้วนลดลงร้อยละ 11.76 

 3. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุป่วยด้วยความดันโลหิตสูงลดลง โรคเบาหวานลดลง แพทย์
ลดยารักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สวดมนต์แล้วอาการปวดลดลง ท าสมาธิก่อนนอนช่วยให้หลับ
สบาย  

 4.3 ผลการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 5 ประการ ในนักเรียนและ
เยาวชน 
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 มีการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 255415 สรุปได้ว่า 

 ในป ี2554 ได้จัดอบรมนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 ณ ค่ายสุขภาพดี วิถีพุทธ ส านักศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมพระพุทธิวงศมุนี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 5 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 497 คน  อบรมรุ่นละ 3 วัน 2 
คืน ประเมินผลหลังจากอบรมประมาณ 3 เดือน ปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา 5 
ประการ เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. และคุณธรรม 8 ประการ รวมทั้งตั้งใจน าเครื่องมือไปปฏิบัติ ผู้ที่มีภาวะ
อ้วนมีน้ าหนักลดลง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน
ไม่มีงบประมาณด าเนินการพัฒนาต่อยอดในปีต่อๆ มา จึงยังไม่เห็นผลกระทบ 

5. การวิวัฒนาการของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. 

 ในปี  พ .ศ . 2558  มู ลนิ ธิอุ ทั ย  สุ ดสุ ข  ได้ ร่ วมกั บหน่ วยงานต่ างๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งของ                
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรศาสนาที่ประเทศไทยรับรอง ทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ 
ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ จัดประชุมปฏิบัติการการน้อมน าหลักศาสนธรรม 
ทั้ง 5 ศาสนา มาบูรณาการหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก การสาธารณสุข สังคม 
และเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง องค์กรศาสนาอื่นๆ 4 
ศาสนา มีความเห็นสอดคล้องกับพุทธศาสนา ในการน าเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ของแต่ละศาสนามา
ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง จึงได้ร่วมกันร่าง
นโยบายแห่งชาติ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย16 เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป แต่อย่างไร
ก็ตามในปี 2559 - 2560 มูลนิธิอุทัย สุดสุข และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ด าเนินการโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เป็นต้นแบบในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  9 จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต 9 ซึ่งจะท าการประเมินผลการด าเนินงานในปลายปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

6. คุณประโยชน์ของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. 

 6.1 ท าให้สุขภาพสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคมอย่างสมดุล 
 6.2 สามารถป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ได ้
 6.3 สามารถลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และเอดส ์
 6.4 สามารถบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว ให้หายป่วยหรืออาการทุเลา หรือ
อาการทรงตัว จิตใจปล่อยวาง มีความสุขกายสุขใจ ผู้ป่วยและญาติพร้อมรับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น 
 6.5 ลดการใช้ยารักษาโรค ลดเวลาไปพบแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาตใินที่สุด 
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 6.6 นักเรียนและเยาวชนที่ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ควบคู่กับการปฏิบัติตาม
คุณธรรม 8 ประการ ของนักเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 5 ประการ ของนักเรียนและเยาวชนได ้
 6.7 สามารถประยุกต์ใช้ 3ส. 3อ. 1น. ในแต่ละศาสนาท าให้ศาสนิกชน 5 ศาสนา มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในภาพรวม 
 6.8 ผู้ปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. ถือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมค าสอนของศาสนาของตน 
เป็นการบ าเพ็ญบุญกุศลเป็นสิริมงคลและมีอานิสงส์ต่อการด าเนินชีวิต เกิดความสมัครสมานสามัคคีและ
มีความสงบสุข 

 สรุป 

 เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. เป็นนวัตกรรมทางการสาธารณสุขประการหนึ่ง เกิดจากการน้อมน า
พุทธธรรมมาปฏิบัติผสมผสานกับหลักการแพทย์ การสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจพอเพียง และ
สิ่งแวดล้อม จัดได้ว่ากระบวนการ 3ส. 3อ. 1น. หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ เป็น
การแพทย์ทางเลือกประเภทหนึ่ง เครื่องมือนี้ได้มีการน าไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ใน 3 
กลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีภาวะเสี่ยงอายุ 35 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และ
นักเรียน ในพื้นที่ 25 จังหวัด 25 ต าบล 25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 12 โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปและ 7 โรงเรียน 

 จากการประเมินผลการด าเนินงานในกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือนี้มีผลให้ผู้
ปฏิบัติในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถลดการเกิดโรคใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยลดการเกิดโรค
แทรกซ้อน ความดันโลหิตลดลง ระดับน้ าตาลในเลือด และไขมันในเลือดลดลง ภาวะอ้วนลดลง ลดยา
รักษาโรค มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนยังไม่เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบเนื่องจากไม่ได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วยข้อจ ากัดจากงบประมาณ 

 ในปี 2558 เป็นต้นมา ได้มีการขยายผลการใช้เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. วิถีพุทธ ต่อยอดเป็น 3ส. 
3อ. 1น. วิถีธรรม วิถีไทย รวมถึงศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ ซึ่งด าเนินการในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีเป้าหมายให้ประชากรทุกกลุ่มวัย ทุกศาสนา น้อม
น าหลักศาสนธรรมของตนมาปฏิบัติ เพ่ือสร้างสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังอย่างทั่วถึงต่อไป 
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