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EN Since the institute was created in 1953, Pasteur researchers have

Les pasteuriens ont fait traverser l’histoire du Cambodge à leur
Institut créé en 1953 avec toujours la même détermination de
contribuer à l’amélioration de la santé publique.

ខ្មែរ ចាប់តាំងពីវិទ្យាស្ថានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆំ្នា ១៩៥៣ មក ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ

continued to maintain the same determination to contribute to the

នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានបន្តរក្សាការប្ដេជ្ញាដដែលក្នុងការចូលរួមចំណែកកែលម្អ

improvement of public health.

វិស័យសុខភាពសាធារណៈ។

Now in 2013, to better meet the challenges of Microbiology and

បច្ចុប្បន្ននាឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាល

Infectious Diseases in Cambodia and in the region, the Institut

នៃប្រទេសកម្ពុជា និងដៃគូរបស់ខ្លួន រួមមាន INSERM, ANRS, AIRD/IRD,

Pasteur in Cambodia, in collaboration with the health authorities

Fondation Mérieux, CIRAD វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតនូវមន្ទីរ

of Cambodia and its partners, INSERM, ANRS, AIRD/IRD, Fondation

ស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់ ដែលការបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃ

Mérieux, CIRAD, Institut Pasteur in Paris, has decided to create a

ទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ដោយអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ

regional research platform of which the foundation stone will be

ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង

celebrated March 11 2013 by His Excellency Pr Mam Bunheng,

សាស្រ្តាចារ្យ Alice DAUTRY អគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ក្នុងឱកាសប្រារព្វខួប

Cambodian Minister of Health, and Pr Alice Dautry, Director General

លើកទី ៦០ របស់វិទ្យាស្ថាន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដះោ ស្រាយឲ្យបានកាន់តែល្អ

of the Institut Pasteur on the occasion of the 60th anniversary

ប្រសើរចំពោះបញ្ហាអតិសុខុមជីវសាស្ត្រ និងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង

ceremony.

ក្នុងតំបន់។

To commemorate the creation of the Institut Pasteur in Cambodia,

ដើម្បីជាការរំលឹកដល់ការបង្កើតវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា យើងខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹក

we wanted to relive its story in a magazine that sheds light on the

ឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវរបស់វិទយា
្ ស្ថាននៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីមួយក្បាល ដែលបង្ហាញ

role of the Institute in Cambodia, and explore its future through the

អំពីតួនាទីរបស់វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា ព្រមទាំងសិក្សាអំពីអនាគតរបស់វិទយា
្ ស្ថាន

eyes of Cambodian researchers. A sculpture of Louis Pasteur made

ផ្អែកតាមចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជា។ រូបសំណាករបស់លោក Louis

by artists from “Artisans d’Angkor”, and an exhibition curated by

PASTEUR ដែលបានសាងសង់ឡើងដោយវិចិត្រករពីសមាគមសិប្បកម្មអង្គរ

Mr Yvon Chalm consisting of photographs of ancient and modern

“Artisans d’Angkor” និងដំណើរតាំងពិព័រណ៍ដល
ែ មានរូបថតវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ

Pasteur Institute, and etchings, lithographies, paintings, prints

កាលពីសម័យមុន និងសម័យទំនើប និងចម្លាក់ សិលាចរិក ព្រមទាំងផ្ទាំងគំនូ

and sculptures made by artists from Cambodia and from CHAR

អក្សរ និងរូបសំណាកដែលជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករមកពីកម្ពុជា និងពីរោង

workshop of the Royal Academy of Arts in Phnom Penh will be the

សិប្បកម្ម ចារ នៃសាលាភូមិន្ទវិចិតស
្រ ិល្បៈភ្នំពេញ នឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃ

cultural highlights of the celebration of the 60th anniversary.

ការប្រារព្ធទិវាបុណយ្ ខួបលើទី ៦០ នេះ។

I thank all those who, through their professionalism, enthusiasm

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្ម

and generosity, have contributed to the scientific missions and

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាស្ថានរបស់យើង តាមរយៈវិជ្ជាជីវៈ សមានចិត្ត និង

to the development of our Institute, and participated in the spirit

ភាពសប្បុរសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងចូលរួមក្នុងស្មរា តីសាមគ្គីភាព និង

of solidarity and socio-cultural richness that strengthens our

ភាពសម្បូរបែបផ្នែកសង្គមវប្បធម៌ ដើម្បីពង្រឹងគុណតម្លប
ៃ ៉ាស្ទ័ររបស់យើង។

En 2013, pour mieux répondre aux enjeux de la microbiologie
et des maladies infectieuses au Cambodge et dans la région,
l’Institut Pasteur du Cambodge avec les autorités de santé du
Cambodge et ses partenaires, INSERM, ANRS, AIRD/IRD,
Fondation Mérieux, CIRAD, a voulu créer une plateforme de
recherche à vocation régionale dont la pose de la première
pierre par le Pr Mam Bunheng, Ministre cambodgien de la
santé, et le Pr Alice Dautry, Directrice Générale de l’Institut
Pasteur, se déroulera le 11 mars 2013 à l’occasion de la
cérémonie du 60ème anniversaire de l’Institut.
Pour commémorer la création de l’Institut Pasteur au
Cambodge en 1953, nous avons voulu faire revivre son histoire
dans une revue qui apporte un éclairage sur le rôle de l’Institut
au Cambodge et sur son avenir, recueilli auprès de chercheurs
cambodgiens. Un buste de Louis Pasteur réalisé par les
« Artisans d’Angkor » et une exposition itinérante organisée
par Mr Yvon Chalm, composée de photos anciennes et
modernes de l’Institut Pasteur et de tableaux, sculptures, et
lithographies et gravures réalisées dans l’atelier CHAR de
l’Académie Royale des Beaux-Arts par des artistes du
Cambodge, seront les événements culturels phares de la
célébration du 60ème anniversaire.

Pasteurian values.
Vincent DEUBEL
Director
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នាយក
© Jean-Francois Périgois

Vincent Deubel

Je remercie toutes celles et tous ceux qui, par leur
professionnalisme, leur enthousiasme, et leur générosité
contribuent aux missions scientifiques et au développement
de notre Institut, et participent à cet élan de solidarité et de
richesse socio-culturelle qui renforce nos valeurs pasteuriennes
au Royaume du Cambodge.
Vincent Deubel
Directeur

INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA, 60th ANNIVERSARY
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Editorial
EN

Editorial
ខ្មែរ

For 60 years, the Institut Pasteur in Cambodia has occupied unique place

អស់រយៈពេល ៦០ ឆ្នំា ហើយដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានកាន់កាប់កន្លែង

in the landscape of public health in Cambodia. This has been especially

ដែលមានតែមួយគត់ នៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជា។ នេះគឺជាការពិត ជា

true in the field of HIV / AIDS. Since its reopening in 1995, driven by the

ពិសេសនៅក្នុងផ្នែកមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។ ចាប់តាំងពីវិទ្យាស្ថាននេះបាន

dynamism and commitment of its director, the Institut Pasteur has actively

បើកទ្វារជាថ្មី នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយសារកម្លាំង និងឆន្ទៈរបស់នាយកវិទ្យាស្ថាន

participated in local training of young doctors, biologists and health

នៅសម័យនោះ វិទ្យាស្ថានបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវេជ្ជបណ្ឌិត

professionals. They quickly created within the institute the first center of

អ្នកជីវសាស្ត្រ និងអ្នកអាជីពផ្នក
ែ សុខភាពវ័យក្មេង ក្នុងតំបន់។ មិនយូរប៉ុន្មានវិទ្យាសា្ថន

anonymous and free testing in Cambodia. Today, there are more than 250

បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេសឈាម អនាមិក និងឥតបង់ថ្លៃ ទី១ នៅប្រទេសកម្ពុជា

centers scattered throughout the country. Thanks to its ability to make

នៅក្នុងបរិវេណរបស់ខ្លួន។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានមជ្ឈមណ្ឌលចំនួនជាង ២៥០ ដែលនៅ

its services available to the population and the close links it has forged

រាយប៉ាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេស។ ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងការបម្រើ

with health authorities and care facilities in Cambodia, the Institut Pasteur

ប្រជាជន និងតាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតដែលខ្លួនចេះចងភ្ជាប់ ជាមួយនឹងអជ្ញាធរ

has also created favorable conditions for the development of research

សុខាភិបាល និង រចនាសម្ព័ន្ធព្យាបាលនៅកម្ពុជា ទើបវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រចេះបង្កើត

projects, meeting the priorities of the country. With the Institut Pasteur

លក្ខខណ្ឌដ៏ល្អ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងស្រាវជ្រាវមួយស្របទៅតាមអាទិភាព

and the support of the National Agency for Research on AIDS and Viral

នៃប្រទេស។

Hepatitis (ANRS), a strong interaction between research and action has
been established from the 90’s in partnership with various Cambodian

ដោយសារតែវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ និងការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារជាតិស្រាវជ្រាវជំងឺអេដស៍

and foreign shareholders to reach, in 2000, a formal agreement of

និងមេរោគថ្លើម (ANRS) ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំមួយរវាងការស្រាវជ្រាវ និងសកម្មភាព

cooperation between the Ministry of Health of Cambodia and the ANRS

ក៏ត្រូវបានបង្កើតបន្តិចម្តងៗ ដោយការសហការជាដៃគូជាមួយម្ចាស់ភាគហ៊ុនកម្ពុជានិង

in France. For over 10 years now, the Institut Pasteur, a longstanding

បរទេសជាច្រើន ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៩០ រហូតដល់ទទួលបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀង

partner of cooperation, has facilitated and contributed, in conjunction with

សហប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការមួយ នៅឆ្នាំ ២០០០ រវាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា និង

the local associations in clinical research involving basic sciences and

ទីភ្នាក់ងារជាតិស្រាវជ្រាវជំងឺអេដស៍ និងមេរោគថ្លើម (ANRS) នៅប្រទេសបារាំង។

social sciences in the field of HIV and co-infections HIV-Mycobacterium

អស់រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នំា ហើយ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដែលជាដៃគូប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ

tuberculosis. The result of this multi-institutional and multidisciplinary

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ បានសម្រួល និងចូលរួមចំណែក ក្នុងការស្រាវជ្រាវព្យាបាល

collaboration network, built over time, is unquestionably an improved care

អ្នកជំងឺ ដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមក្នុងតំបន់ និងផ្សាភ្ជាប់

for patients living with HIV in Cambodia. These successes often exceed the

វិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ក្នុងផ្នែកមេរោគអេដស៍ និងផ្នែក

borders of Cambodia.

មេរោគអេដស៍រួមផ្សំនឹងបាក់តេរីពពួកផ្សិត និងរបេង។ ផ្លែផ្កាចេញពីបណ្តាញកិច្ចសហការពហុវិទ្យាស្ថាន និងពហុវិស័យនេះ ដែលបានបង្កើតឡើង នៅពេលកន្លង

All this would not have been possible without the dynamic team of

មកនេះ គឺជាការរីកចម្រើនដែលមិនអាចប្រកែកបាន ខាងផ្នែកព្យាបាលអ្នកជំងឺ ដែល

Institut Pasteur in Cambodia and their partners, which, combined to

រស់នៅដោយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

an international mobilization and a strong commitment of the Khmer
authorities, has allowed Cambodia to be on the list of the few countries

អ្វីៗទាំងអស់នេះនឹងមិនអាចកើតមានបានទេ ប្រសិនបើគ្មានកម្លាំងពីក្រុមវិទ្យាស្ថាន

with limited resources capable of providing therapeutic care for more than

ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា និងដៃគូសហការរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះក្នុង

90% of people living with HIV.

បញ្ជីប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានធនធានមនុស្ស នៅមានកម្រឹត តែមានសមត្ថភាព
អាចផ្តល់ការព្យាបាល ដល់មនុស្សដែលរស់នៅដោយមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដល់ទៅ

This 60th anniversary is an opportunity to recall simply that it is through

ជាង ៩០ ភាគរយ ដោយផ្សាភ្ជាប់នូវការប្រមូលផ្តុំចលនាអន្តរជាតិ និងឆន្ទៈដ៏មោះមុត

these exemplary partnerships that the Institut Pasteur in Cambodia insures

របស់អជ្ញាធរខ្មែរ។

its missions at the service of public health and will continue in the future
to face many other challenges of infectious diseases, in close collaboration

ហេតុដូចនេះ ខួប ៦០ ឆ្នាំ នេះ គឺជាឱកាសមួយដើម្បីគ្រាន់តែរំលឹកថា គឺដោយសារដៃគូ

with other actors and authorities.

សហការជាគំរូនេះហើយ ទើបវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអាចធានាបាននូវបេសកកម្មបម្រើ

Pr Françoise Barré-Sinoussi, DrSc

នាពេលអនាគត ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងម្ចស
ា ់ភាគហ៊ុនដទៃទៀត

Nobel Laureate of Physiology or Medicine 2008

និងអជ្ញាធរនៃប្រទេស។

ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួន និងនឹងបន្តបឈ
្រ មមុខនឹងបញ្ហជ
ា ំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត

Director of the Regulation of Retroviral Infections at Institut Pasteur
in Paris

សាស្ត្រាចារ្យ Françoise BARRÉ-SINOUSSI បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ

President of the International AIDS Society

ពានរង្វាន់ណូប៊ែលខាងផ្នែកសរីរសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រ ឆ្នាំ ២០០៨

President of the ANRS Scientific Committee

នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងមេរោគឆ្លង នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីក្រុងប៉ារីស
ប្រធានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិសម្រាប់ជំងឺអេដស៍

Editorial
Depuis maintenant 60 ans, l’Institut Pasteur du Cambodge occupe
une place singulière dans le paysage de la santé publique
cambodgienne. Ceci est vrai notamment dans le domaine du VIH/
sida. Dès sa réouverture en 1995, porté par le dynamisme et la
volonté de son Directeur de l’époque, l’Institut Pasteur a activement
participé à la formation locale de jeunes médecins, biologistes et
professionnels de santé. Il a très vite créé dans ses murs le premier
centre de dépistage anonyme et gratuit du Cambodge. Aujourd’hui,
il en existe plus de 250 disséminés à travers tout le pays. C’est par
sa capacité à mettre ses services à la disposition des populations et
par les liens étroits qu’il a su nouer avec les autorités de santé et
les structures de soin cambodgiennes, que l’Institut Pasteur a su
également créer les conditions favorables au développement de
projets de recherche adaptés aux priorités du pays. Grâce à l’Institut
Pasteur et au soutien de l’Agence Nationale de Recherche sur le
SIDA et les Hépatites Virales (ANRS), une interaction forte entre
recherche et actions a pu ainsi s’établir pas à pas en partenariat
avec de nombreux acteurs cambodgiens et étrangers dès les
années 90 pour aboutir, en l’an 2000, à un accord officiel de
coopération entre le Ministère de la Santé du Cambodge et l’ANRS
en France. Depuis désormais plus de 10 ans, l’Institut Pasteur,
partenaire historique de cette coopération, facilite et contribue,
en relation avec le milieu associatif local, à des recherches cliniques
associant sciences fondamentales et sciences sociales dans le
domaine du VIH et des co-infections VIH-Mycobacterium
tuberculosis. Le fruit de ce réseau de collaborations multi-

institutionnelles et pluridisciplinaires, construit au fil du temps, est
indiscutablement une amélioration de la prise en charge des
patients cambodgiens vivant avec le VIH.
Tout ceci n’aurait pas pu voir le jour sans le dynamisme des équipes
de l’Institut Pasteur du Cambodge et de leurs partenaires, qui,
associé une mobilisation internationale et à une très forte volonté
des autorités khmers, ont permis au Cambodge d’être sur la liste
des rares pays à ressources limitées capables d’assurer une prise en
charge thérapeutique de plus de 90% des personnes vivant avec le
VIH.
Ce 60ème anniversaire est donc l’occasion de rappeler tout
simplement que c’est au travers de ces partenariats exemplaires
que l’Institut Pasteur du Cambodge assure ses missions au service
de la santé publique et continuera dans le futur à relever bien
d’autres défis infectieux, en collaboration étroite avec les autres
acteurs et les autorités du pays.

Pr Françoise Barré-Sinoussi, DrSc
Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 2008
Directeur de l’Unité de Régulation des Infections Rétrovirales
à l’Institut Pasteur à Paris
Présidente de la Société Internationale AIDS et
Présidente du Comité Scientifique de l’ANRS

ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារជាតិស្រាវជ្រាវជំងឺអេដស៍
និងមេរោគថ្លើម (ANRS)
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Historique de
l’Institut Pasteur
au Royaume du Cambodge
FR

FR

SUITE À LA DÉCOUVERTE DU BACILLE DE LA PESTE PAR LE DR ALEXANDRE
YERSIN EN 1894 ET LA CRÉATION DU PREMIER INSTITUT PASTEUR À
L’ÉTRANGER, À SAIGON, EN 1911, LES MÉDECINS, PHARMACIENS ET
VÉTÉRINAIRES FRANÇAIS POUR BEAUCOUP FORMÉS À L’ÉCOLE
PASTEURIENNE ONT MIS EN PLACE DES STRUCTURES DE RECHERCHE EN
MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, ENTOMOLOGIE ET CHIMIE POUR PROPOSER
DES MOYENS PRÉVENTIFS ET CURATIFS CONTRE LES GRANDES ÉPIDÉMIES
SÉVISSANT DANS LA RÉGION.

© Institut Pasteur

DEPUIS, LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR, FORT
DE 32 INSTITUTS SUR LES CINQ CONTINENTS, ILLUSTRE LES PROPOS
DE LOUIS PASTEUR :
« LES LABORATOIRES SONT LES TEMPLES DE L’AVENIR, DE LA RICHESSE,

« Prenez intérêt à ces demeures sacrées que l’on désigne sous le nom expressif de laboratoires.
Demandez qu’on les multiplie et qu’on les orne, ce sont les temples de l’avenir. »
LOUIS PASTEUR
8
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DU BIEN-ÊTRE. C’EST LÀ QUE L’HUMANITÉ GRANDIT, SE FORTIFIE ET DEVIENT
MEILLEURE ».
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9

FR

1913

1946

En 1913, le Dr Jean-François
Kérandel, Médecin Major, élève
du Cours Pasteur, établit un
laboratoire de Microbiologie à
Phnom Penh. Ses recherches
portent sur la peste bovine qui
fait rage dans la région et amoindrit les capacités de production
et d’exportation de bétail local.

En 1946, L’Institut Pasteur de
Nha Trang désorganisé par les
événements de la seconde
guerre mondiale, décide de créer
provisoirement une annexe au
Royaume du Cambodge, intitulée « Laboratoire Vétérinaire
de Phnom Penh » dirigé par le
Dr Vétérinaire Jacques Vittoz,
à l’emplacement d’un parc de
quarantaine destiné aux exportations du bétail. Ce parc où sont
produits les vaccins contre la
peste bovine est situé à la pointe
de la presqu’île de Chruoy Chang
War dont l’extrémité s’insinue
entre le Mékong et la rivière
Tonlé Sap, juste en face du Palais
Royal. A cette époque les installations se résument à quelques
étables. La production est de
courte durée car les vastes laboratoires de Nha Trang sont remis
en service en 1947 et le 17 avril,
le projet du Cambodge est mis
en sommeil. Abandonnée pen-
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IP PHNOM PENH 1955.
ENTRÉE DES
LABORATOIRES

1953
dant 18 mois, la production de
vaccins et de sérums est remise
en route en 1948 avec l’arrivée
du Dr Yves Goueffon et un crédit
équivalent à cinq millions de
francs alloués par le Haut-Commissariat de France à Saigon.
Pendant quatre années,
la fabrication de vaccin
contre la peste bovine
augmente et permet
une prophylaxie très
efficace contre cette
maladie au Cambodge.

L’indépendance du Cambodge
en 1953 entraîne une séparation
entre l’Institut Pasteur de Nha
Trang et son annexe de Phnom
Penh. Le contrat est signé le 15
juillet entre l’Institut Pasteur à
Paris (Dr Henri Marneffe, Mandataire en Indochine pour l’Institut Pasteur) et le Gouvernement
du Cambodge (Mr Danh Suong,
Ministre de l’Economie Nationale) qui reconnaît l’autonomie
administrative et financière de
l’Institut Pasteur de Phnom Penh,
filiale de l’Institut Pasteur à Paris.
Le Dr Maurice Huard en devient
le directeur. Les laboratoires de
l’Institut Pasteur de Phnom Penh
sont placés au service du Gouvernement du Cambodge et des
Chefs d’Administration Régionales pour toutes les études, recherches et analyses revêtant le
caractère d’une expertise microbiologique intéressant la prévention des épizooties et deman-

IP PHNOM PENH 1955.
RÉCOLTE DE SANG DE BOEUF VACCINÉ POUR LA PRÉPARATION D’ANTISERUM

FR

dées par les Services Vétérinaires. L’Institut Pasteur assure
à l’intérieur du Cambodge l’exécution des enquêtes et des missions d’études microbiologiques
demandées par les services
vétérinaires. Il assure également
la formation technique, l’enseignement complémentaire et le
perfectionnement du personnel
des Services Vétérinaires et de
l’Ecole d’Agriculture. Tout autre
produit destiné à la prévention
humaine et bovine à la demande
du Gouvernement Cambodgien
est fourni dans un premier temps
par l’Institut Pasteur à Paris (vaccins et sérums contre le charbon,
la pasteurellose porcine, le rouget, et contre la rage humaine
et des oiseaux de basse-cour).
L’inauguration officielle de l’Institut Pasteur de Phnom Penh
a lieu le 5 décembre 1953 sur
le site de l’ancien Laboratoire
Vétérinaire de Chruoy Chang War,

en présence de hautes personnalités, tant cambodgiennes
que françaises. On notera dans
le discours du Dr Marneffe : « A
l’ampleur d’une telle mission
et l’intérêt considérable qui s’y
attache au point de vue économique, l’Institut Pasteur mesure
la confiance qui lui est faite ».
Le programme était défini de la
façon suivante « le mot d’ordre
sera celui de Louis Pasteur :
Servir. La mission de l’Institut
Pasteur de Phnom Penh n’est
pas de porter secours à l’homme
malade, mais elle n’en sera ni
moins belle ni moins féconde.
Servir sera pour lui concourir à
la prospérité de la nation cambodgienne […]. Donner une plus
large diffusion aux disciplines
et aux techniques de la biologie,
répandre l’amour désintéressé de
l’observation et de la recherche
scientifique : en un mot exploiter
et faire connaître les ressources

de la science dans ce qu’elle a
de bienfaisant et de constructif ».
Son Excellence Yem Sambaur
répondit en rendant hommage
au Conseil d’Administration et à
la Direction de l’Institut Pasteur
à Paris pour le concours et l’aide
précieux qu’ils ont apportés au
Royaume du Cambodge pour
produire du vaccin anti-pesteux,
dans une période particulièrement difficile. Il a assuré le
représentant de l’Institut Pasteur
de toute sa sollicitude et de celle
de son Gouvernement « …pour
que cette œuvre scientifique vive
et prospère sur le sol Khmer pour
le bien du peuple et pour la gloire
du nom de Pasteur, bienfaiteur de
l’Humanité ».
Placé dans un écrin fleuri et bien
entretenu, l’Institut Pasteur de
Phnom Penh est alors compris
dans les circuits des visites officielles de la Ville et recueille les

éloges des visiteurs de marque
reçus à Chruoy Chang War.
Dans la revue illustrée Khmère
« CAMBODGE » d’avril 1954, Mr
M. Audière, journaliste visiteur
rédige un article sur cet établissement où s’activent 43 personnes, dont le Directeur et l’Econome. « De rares explorateurs se
risquent à prendre la chaloupe
pour accoster à Chruoy Chang
War. Pourtant, les amateurs de
folklore et surtout de calme
champêtre trouvent là, en face de
la Capitale du Cambodge, au milieu des enchevêtrements de villages flottants et de pirogues de
pêcheurs, le potier moulant ses
jarres, le fabricant de vermicelle
séchant au soleil des meules de
pâte d’une blancheur éclatante,
le teinturier faisant sécher des
pièces d’étoffe de jais étalées sur
la pelouse verte. C’est au milieu
de ces artisans au voisinage d’un
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très joli Wat ombragé de banians
géants, que se situe l’Institut
Pasteur de Phnom Penh. Imaginez là le cadre d’une auberge
très accueillante aux cuisines
de propreté méticuleuse où de
gracieuses jeunes filles portant
des coiffes blanches amidonnées
mettent un jus en bouteille dans
une salle portant un écriteau
« Solution mère ». Mais après
avoir traversé une allée ombragée de flamboyants, bordée d’une
magnifique roseraie, le visiteur
aperçoit toute une rangée de
boxes où des bœufs mâchonnent
de belles cannes à sucre. Chaque
semaine on les couche sur le
billard et on leur retire 2 à 3 litres
de sang pour préparer le sérum
préventif et curatif utilisé en sérothérapie. Il pénètre ensuite dans l’
« enclos des animaux réceptifs »
où une centaine de jeunes bovins
venus à la nage sont la matière
première du vaccin. Puis suivent
12

une enceinte parfaitement close
pour le passage du virus et les
salles de saignée et d’abattage.
Pour sortir de l’enclos des
contagieux, il faut désinfecter
ses pieds au pédiluve. Après la
salle de stérilisation dominée par
d’énormes autoclaves, la visite se
termine par la traversée de toute
une série d’ateliers, de laverie, de
salle d’emballage des vaccins
et pour terminer par la lingerie,
et les vestiaires. Le Directeur
voudrait m’expliquer encore bien
des choses et ses projets pour un
Institut moderne et vaste situé
à Phnom Penh même, mais son
personnel le demande… ».
Ce projet se réalisera
40 ans après !
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Entre 1954 et 1957, l’Institut se
développe considérablement et
à la seule fabrication du vaccin
anti-pesteux va s’adjoindre toute
une série de nouvelles préparations biologiques tant à usage
humain qu’à usage vétérinaire,
contre la rage, la vaccine, et la
pasteurellose bovine. En 1955, le
Dr René Triau prend la Direction
de l’Institut. Il lui a fallu développer l’Institut dans des conditions
difficiles car il s’agissait de créer
l’infrastructure avec des moyens
financiers d’autant plus faibles
que les ressources provenant
de la cession de vaccins étaient
aléatoires. Les investissements
coûteux en aménagement de
laboratoire, et en appareillage
(lavage et stérilisation de la verrerie, bain-marie de grande capacité pour la préparation en masse
du vaccin anticholérique, lyophilisation, scellage des ampoules
sous vide, etc.) furent supportés

par des aides étrangères, trois
millions de riels de la France et
un prêt de 5 millions de riels de la
Caisse Nationale d’Equipement
pour l’acquisition de matériel de
laboratoire. En quelques années
tous les vaccins nécessaires à la
protection du cheptel cambodgien furent préparés et chacun
en quantité suffisante.
En 1956 des vaccins
viraux et bactériens à
usage humain furent mis
au point et 2 777 180
doses étaient produites
en 1957.

1958

1961-1969

En janvier 1958, cet établissement prend le nom d’Institut
Pasteur du Cambodge. Le contrat
décennal entre le Gouvernement
Royal du Cambodge et l’Institut
Pasteur à Paris est signé officiellement le 20 avril 1958 entre
le Président du Conseil des
Ministres, Mr Penn Nouth et le
Directeur de l’Institut Pasteur
à Paris, le Dr Jacques Tréfouel.
Les laboratoires s’orientent vers
la biologie et la pathologie
humaines.

Au début 1961, le Dr Yves Goueffon succède au Dr Triau à la tête
de l’Institut. La situation s’améliora considérablement à partir
de ce moment. L’aide financière
française se réalisa largement à
partir de cette époque en fourniture de matériel et en prenant
en compte les appointements
des cinq chefs de laboratoire au
titre d’experts du Service de Coopération Technique, conduisant
à l’aménagement de nouveaux
laboratoires, d’une bibliothèque,
d’une animalerie pour l’élevage
de souris, etc. Démarre alors la
mise en application d’un programme de recherche et d’enquêtes et de nouveaux laboratoires d’analyses. En 1961, le Dr
Claude Chastel crée le Service
de Virologie Humaine et d’Entomologie Médicale, premier
laboratoire d’arbovirologie situé
hors de France à entreprendre ce
genre de recherche et à obtenir

La situation de l’Institut
encore précaire en
1959, fut sensiblement
améliorée en 1960.
L’Institut compte alors
106 personnes.
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IP PHNOM PENH 1955.
« EN HAUT : L’ÉTABLE DES BOEUFS DESTINÉS À LA PRÉPARATION DE SÉRUM ANTIPESTEUX »
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des résultats innovants. Ce laboratoire isola rapidement le virus
Chikungunya (1961), divers sérotypes de virus de la dengue
(1962) et les virus Getha et de
l’encéphalite japonaise (1966).
De nombreuses publications
scientifiques sont issues de ce
premier travail approfondi en
Asie du Sud-Est. Le Dr Chastel
travaille également sur le virus
de la poliomyélite et sur la rage
humaine. Un laboratoire d’Entomologie est créé en 1967 par le
Dr Klein de l’ORSTOM (devenue
IRD) pour étudier la faune des
insectes hématophages d’importance médicale et vétérinaire,
leur infection par les microbes
qu’ils transmettent, et leurs
cycles de transmission, en étroite
collaboration avec le service de
virologie.
Grâce à un équipement moderne
et performant, un service polyva-

lent de Chimie Analytique s’est
mis au service de l’économie
cambodgienne par les analyses
hydrologiques sur la nature et
la composition des eaux pour
usages industriels, par la chimie
industrielle et pharmaceutique,
et par la bromatologie destinée
à vérifier la qualité commerciale
de produits, leur falsification et
leur toxicité.
Pour anecdote, ce laboratoire
mettait en évidence à l’époque
la présence dans le Rattanakiri
d’une eau voisine, par sa composition, de celle d’Evian. Ce
laboratoire permettait aussi de
détecter des fautes grossières.
Ainsi un lot important d’huile de
lin provenant d’Angleterre, via
Singapour, était trouvé falsifié
à 40% par une huile minérale,
et rendu de ce fait inutilisable
pour la fabrication de peintures.
C’est au cours du contrôle de
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expérimentales sur animaux à
des fins de recherche virologique.
Il isole le virus Phnom Penh bat
de chauve-souris en 1969. A
cette période, les effectifs du
personnel s’élèvent à 142 personnes. Le soutien efficace des
services nationaux khmers et
l’assistance française ont permis
cette incontestable réussite et
sont un exemple de coopération
fructueuse dans le domaine
scientifique entre les deux pays.
Après avoir surmonté
de nombreuses
difficultés jusqu’en
1960, l’Institut Pasteur
du Cambodge fut assuré
d’une croissance
harmonieuse et
florissante.
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1960.
DR RENÉ TRIAU (1955-1960)

tourteaux d’arachide destinés
à l’exportation que fut mise en
évidence l’aflatoxine, poison
hépatotoxique interdisant leur
usage dans l’alimentation. Le
laboratoire de Chimie Médicale
créé en 1962 assura les analyses biomédicales courantes
et analyses de vaccins (Dr Srey
Thonn, Vétérinaire Biologiste et
Bactériologiste) et mis à disposition des services hospitaliers
des analyses plus fines telles la
chimie biologique et l’immunologie nécessaires à des examens
particuliers et à des enquêtes.
Ces laboratoires de Chimie ont
réalisé dans les années 60 des
travaux de recherche sur l’aflatoxine ou les hémoglobinopathies et la Glucose-6-PhosphateDesydrogénase. Un laboratoire
d’Anatomie Pathologique créé
par le Dr Jean-Jacques Salaün
répond aux demandes des médecins et participe à des études

VUE D’ENSEMBLE
DU 2ÈME INSTITUT
PASTEUR À TUOL KORK
ET DU PERSONNEL
EN 1986

1975-1979 1985

1986-1988

Les heures sombres interviennent en 1975-1979 lorsque,
après la prise de Phnom Penh par
les khmers rouges, les bâtiments
sont détruits et la quasi totalité
du personnel cambodgien porté
disparu.

La perspective d’une mission
exploratoire de Pasteuriens au
Cambodge en 1986 se concrétisera grâce à une invitation à
participer à l’inauguration d’un
département laboratoire au sein
de l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie et de Santé Publique.
Cette structure qui devait beaucoup à des pasteuriens envoyés
pour des formations (Drs Gilles
Marchal et Paul Martin) allait être
inaugurée le 1er décembre 1986
sous le nom d’Institut Pasteur
de Phnom Penh, installé dans
le périmètre du quartier de Toul
Kork et placé sous la direction de
Mme le Dr Kruy Sunlay. L’inauguration s’est déroulée en présence
du Dr Yit Kim Seng, Ministre de
la Santé, du Pr Durosoir, Délégué
Général des Instituts Pasteur
d’Outre-mer et à la Coopération
Scientifique, et de Mr Jérome
Kanapa, président de l’association pour le Développement des

A partir de 1979, le
Ministère de la Santé de la
République Populaire du
Kampuchéa nourrit l’espoir
de reconstruire l’Institut
Pasteur du Cambodge.

En septembre 1985, de passage à Paris, le Vice-Ministre de
la Santé du Cambodge - le Dr
Nouth Savong - sollicite un rendez-vous auprès du Pr Jean-Luc
Durosoir. Au cours de l’entretien
sont évoquées les différentes
phases productives et difficiles
traversées par l’Institut Pasteur
du Cambodge, la formation des
cadres scientifiques et la mise
en place avec l’aide de l’Institut
National d’Hygiène et d’Epidémiologie de Hanoi et l’aide de
diverses ONG, d’un embryon de
laboratoire national d’hygiène et
de santé publique.
L’idée fait son chemin
qu’une aide plus officielle
de l’Institut Pasteur
pourrait s’envisager.

1992
relations avec le Cambodge
(ADRAC).
Vingt-cinq personnes composent
alors le personnel de l’Institut
engagé dans cette nouvelle
épopée. Les cadres encadrent
le personnel des services d’analyses biomédicales et microbiologiques et de recherche sur
les parasitoses intestinales, la
dengue hémorragique, et l’étiologie des diarrhées infantiles.
L’Institut Pasteur de Phnom Penh
forme son personnel, les cadres
de Phnom Penh et provinciaux
et les étudiants en parasitologie,
hématologie, biochimie clinique,
génétique moléculaire et virologie médicale.
L’Institut Pasteur à Paris estime
alors qu’il faudrait s’engager
davantage pour soutenir le Cambodge et développer de nouvelles
relations avec cet Institut, vision

encouragée officieusement dès
février 1987 par la Direction Asie
au Quai d’Orsay.

A partir de 1988 plusieurs
missions organisées par la
Délégation Générale aux
Instituts Pasteur d’Outremer, devenue le Réseau
International des Instituts
Pasteur et Instituts
associés, sont effectuées
(Drs Bernard Ivanhoe,
Georges Le Gonidec, Yves
Germani…), des formations sont dispensées
et une aide en matériel
et consommables est
fournie à l’occasion ou à
la suite de ces missions.

FR

Sous l’impulsion soutenue et passionnée de Mme le Dr Kruy Sunlay et la diligence du Pr Michel
Blanchot pour un renouveau de
l’Institut Pasteur du Cambodge,
l’idée poursuit son chemin. Des
rencontres du Pr Durosoir avec
le Dr Yim Chhay Ly, Ministre
de la Santé du Cambodge, le
Vice-Ministre Mr Chhea Tang, le
Directeur Général de la Santé, le
Dr Mam Bunheng, et le Ministre
des Affaires Etrangères du Cambodge, Mr Hor Namong, sont
organisées les tous derniers jours
de juillet 1992.
Un terrain d’accueil de 8000
m2 pour la construction d’un
nouvel Institut Pasteur proche de
l’hôpital Calmette est finalement
identifié et attribué. Le projet de
convention entre l’Etat du Cambodge et l’Institut Pasteur préparé
à Paris est discuté et un accord est
trouvé sur les points en suspens
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le 31 juillet 1992. Le texte est présenté au Conseil des Ministres.
le 27 août 1992, la
convention est signée
à Phnom Penh par le
Pr Maxime Schwartz,
Directeur Général de
l’Institut Pasteur et le
Dr Yim Chhay Ly pour
l’Etat du Cambodge.
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Le 29 mars 1994, la pose de la
première pierre est célébrée par
le Ministre français de la Santé,
Mme Simone Veil et le Dr Chhea
Tang, Ministre de la Santé du
Cambodge en présence du Pr
Maxime Schwartz, Directeur Général de l’Institut Pasteur. Au
cours de ce séjour la délégation
française rencontre différentes
personnalités : les Drs Dy Narong Rith et Mam Bunheng,
Secrétaires d’Etat, le Dr Eng Huot,
Chef de la PMI, le Dr Oum Sophal,
Directeur de l’institut d’hygiène,
le Dr Kong Kim San de l’Institut
de Lutte contre la Tuberculose, le
Dr Khon Noum Heng du Service
de la Lèpre, Mr Seng Lim Neoy
Vice Ministre. Toutes ces personnalités se félicitent du retour de
l’Institut Pasteur au Cambodge et
assurent la direction de l’Institut
Pasteur de leur aide future. Mr
François Fillon, alors Ministre de
l’Education et de la Recherche en
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2013.
ENTRÉE DE L’INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE
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VUE D’ENSEMBLE
DU PROJET DE LA
PR-ASIE 2013.

1995-2008

visite officielle au Cambodge, est
impressionné par l’ampleur du
chantier.

2013

Le 10 février 1995, l’Institut Pasteur du Cambodge est officiellement inauguré par le Premier Ministre du Gouvernement Royal du
Cambodge, le Prince Norodom
Ranariddh, en présence du Pr
Bernard Debré, Ministre Français
de la Coopération. Le Dr François
Flye-Sainte Marie prend officiellement la direction de cet Institut
et Mme le Dr Kruy Sunlay, à l’origine de la renaissance de l’Institut Pasteur du Cambodge, est
nommée sous-directrice.

un centre de vaccination antirabique et le premier centre de
dépistage anonyme et gratuit du
VIH/SIDA (CDAG) au Cambodge. Il
a par ailleurs développé d’autres
activités traditionnelles d’un
Institut du Réseau International
et en particulier des recherches
biomédicales dans les nouveaux
laboratoires de virologie (1996),
d’épidémiologie (1998), de biologie moléculaire dédié au paludisme (2001), d’immunologie
(2005).

Une ère nouvelle s’ouvre pour
l’Institut Pasteur du Cambodge
et la coopération franco-khmère.

Après la vague d’émergence des
virus responsables du syndrome
respiratoire aiguë sévère (SRAS)
et de la grippe aviaire H5N1, un
laboratoire régional de biosécurité de niveau P3 était construit
et équipé avec l’aide du gouvernement français et américain et
un prêt de l’Agence Française de
Développement.

Cet institut a développé dans
un premier temps le secteur
de la biologie clinique et assis
sa réputation de qualité dans
les secteurs de pointe de ce
domaine. Il a ouvert dès 1995

Le laboratoire était
inauguré le 25 avril 2008
en présence du Dr Mam
Bunheng, Ministre de la
Santé et de Mme Rama
Yadé, Secrétaire d’Etat
française chargée des
Affaires étrangères et
des Droits de l’homme.

FR

Le 11 mars 2013, jour de la
cérémonie de célébration des
60 ans de l’Institut Pasteur au
Cambodge, a eu lieu la pose de
la première pierre d’un bâtiment
à vocation régionale destiné aux
recherches transversales multidisciplinaires sur les maladies
infectieuses transmissibles et les
pathogènes émergents (PR-ASIE).

les missions dictées par Louis
Pasteur : recherche pour la santé
publique et formation continue.
En février 2013, 166
personnes travaillent à
l’Institut Pasteur, dont plus
de 140 personnels administratifs, scientifiques et
techniques cambodgiens.

Ce bâtiment inauguré par le Pr
Mam Bunheng, Ministre de la
Santé, le Pr Alice Dautry, Directrice Générale de l’Institut Pasteur,
et Mr Serge Mostura, Ambassadeur de France au Cambodge, a
été financé par l’Institut Pasteur,
l’INSERM, l’ANRS, l’AIRD/IRD et la
Fondation Mérieux. Les successeurs du Dr Flye Sainte-Marie, les
Pr Yves Buisson (2000-2001), Dr
Jean-Louis Sarthou (2001-2009)
et le Pr Vincent Deubel (depuis
août 2009) poursuivent avec
les mêmes conviction et ferveur
INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA, 60th ANNIVERSARY
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L’Institut Pasteur

60 ans après
sa création
LES MISSIONS DE L’INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE
RESTENT FIDÈLES AUX PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES
DE SANTÉ PUBLIQUE SUR LES MALADIES INFECTIEUSES
ET ÉMERGENTES, OFFRANT AUX SCIENTIFIQUES
LOCAUX ET INTERNATIONAUX DES OPPORTUNITÉS
DE RECHERCHES ET DE FORMATION BIOMÉDICALES
CONTINUES UNIQUES DANS LE PAYS.

FR

FR

L’Institut Pasteur du Cambodge
réalise des recherches innovantes combinant les aspects cliniques, microbiologiques, immunologiques et épidémiologiques.
Ses chercheurs interviennent aux
côtés des autorités de santé
dans le diagnostic des agents
responsables des maladies, dans
la réponse aux épidémies, dans
les études de risque, et dans la
prévention.

© Jean-Francois Périgois

Des plateformes technologiques
de pointe permettent l’identification en temps réel des bactéries,
virus et parasites, et d’étudier
la réponse immunitaire aux
infections. Sont définis comme
prioritaires la recherche clinique
chez les patients atteints par
le VIH/SIDA et co-infectés (par
exemple par la tuberculose), leur
traitement, la prévention de la
mère à l’enfant, les recherches
sur le paludisme, sa biodiversité,

18
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et sa résistance aux anti-paludiques, sur l’épidémiologie et
les marqueurs de virulence des
virus transmis par les moustiques comme la dengue et
Chikungunya (virus identifiés
pour la première fois à l’Institut il
y a 50 ans), sur les études épidémiologiques et virologiques des
microbes transmis par les animaux à l’origine de zoonoses
(rage, grippe aviaire, leptospirose,
virus Nipah et autres pathogènes
émergents). Ces recherches sont
pionnières dans la région et sont
menées en coopération avec les
agences nationales de santé,
avec les organisations internationales (OMS, DHHS, FAO…)
et en collaboration avec l’Institut
Pasteur à Paris, le Réseau International des Instituts Pasteur,
la région de l’ASEAN et avec de
nombreuses institutions scientifiques européennes et américaines. Ces travaux scientifiques
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ne peuvent être réalisés que
grâce à des fonds obtenus sur
projets sélectionnés de façon très
compétitive, soulignant la qualité des chercheurs de l’Institut
Pasteur du Cambodge et de leurs
collaborateurs et la pertinence
de leurs travaux scientifiques.
L’enseignement Pasteurien s’attache à former les jeunes scientifiques à penser et à écrire leurs
projets tout autant qu’à les réaliser sur un coin de paillasse et en
utilisant des instruments de plus
en plus élaborés. Cet enseignement prépare l’avenir des jeunes
générations de chercheurs cambodgiens à entreprendre des
recherches pour combattre les
maladies. C’est en partie d’eux
que dépendent la santé et la
prospérité de leur peuple. Pour
conclure et donner une continuité à la vocation de l’Institut
Pasteur au Cambodge, citons
20

à l’adresse des chercheurs une
phrase de Pasteur: « La science
vit de solutions successives
données à des pourquoi de plus
en plus subtils, de plus en plus
rapprochés de l’essence même
des phénomènes ».
C’est pourquoi l’Institut Pasteur
du Cambodge vit et vivra dans
cette région, c’est pour rechercher et apporter des solutions
aux grands défis de la science au
bénéfice de la santé.

INSTITUT PASTEUR AU CAMBODGE, 60ème ANNIVERSAIRE

Les grands défis et les espoirs
de l’Institut Pasteur du Cambodge :
L’institut possède des laboratoires modernes et des outils performants pour l’isolement et l’étude de pathogènes virulents :
• laboratoire de biosécurité P3,
• laboratoire mobile autonome équipé de matériel de biologie
moléculaire pour le diagnostic rapide du paludisme sur le terrain
• animalerie de petits rongeurs pour les études expérimentales
• insectarium pour l’étude du cycle viral chez les moustiques,
• séquenceur à haut débit pour l’analyse de la diversité génétique
des virus
• appareils d’analyse des cellules et molécules sanguines
pour l’étude physiopathologique des infections et la recherche
de marqueurs prédictifs de la sévérité des maladies.
Les recherches sur les maladies infectieuses émergentes dans
la région du sud-est asiatique requièrent une approche interinstitutionelle faisant intervenir plusieurs disciplines. L’Institut
Pasteur du Cambodge en lien avec les autorités nationales de
la santé et des instituts et fondations de recherche français
membres de l’AVIESAN (INSERM, ANRS, AIRD/IRD, CIRAD, Fondation Mérieux) et d’autres collaborateurs européens et américains met en place des axes de recherche sur les zoonoses dans
un concept « Une Santé ». Une plateforme régionale d’étude
des maladies infectieuses transmissibles émergentes sera
construite en 2013 pour accueillir des chercheurs de la région.
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LE LABORATOIRE
MOBILE AUTONOME

Les missions de l’Institut Pasteur du Cambodge :

FR

Recherche :
•

•
•
•
•

Virologie : pathogènes émergents: H5N1, H1N1 pandémique, dengue, virus Chikungunya, encéphalite japonaise, maladie piedsmains-bouche (EV71), virus de la faune sauvage (rongeurs, chauve-souris, etc…), VIH/Sida et hépatites virales (Pôle Asie du Sud-Est
de l’ANRS).
Bactériologie : diagnostic des mycobactéries, leptospirose, et myélioïdose, résistances aux antibiotiques, génotypage des bactéries.
Parasitologie : paludisme (résistance aux antipaludiques), biodiversité génétique et moléculaire des Plasmodium, diagnostic
rapide et pronostique, mécanismes de la résistance, culture des parasites.
Immunologie : Réponse cellulaire aux infections par le VIH et les co-infections (tuberculose), par le virus de la dengue, statut
immunologique du nouveau-né exposé au VIH non infecté.
Epidémiologie et santé publique : recherche clinique, étude des risques, interventions et recommandations sur les endémies/
épidémies : HIV, tuberculose, grippe, dengue, Chikungunya, zoonoses (rage, H5N1, leptospirose).

Santé Publique :
•
•
•
•
•
•

Support aux épidémies et zoonoses affectant l’homme.
Centres nationaux de référence pour la grippe et les maladies respiratoires, pour la rage et pour la dengue et autres arboviroses.
Centre national pour la grippe aviaire.
Laboratoire OMS d’assurance qualité pour les tests de diagnostic rapide du paludisme.
Laboratoire de microbiologie alimentaire et analyse des eaux.
Centre de dépistage anonyme et gratuit pour le HIV/SIDA.

Formation :
•
•
•

Formation continue des scientifiques nationaux et des cadres de l’Institut Pasteur du Cambodge.
Contribution à la formation Master et Doctorat (Cambodge et étranger).
Séminaires, conférences scientifiques et enseignements post-universitaires.
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History of
the Pasteur Institute
in Cambodia
EN

EN

FOLLOWING THE DISCOVERY OF THE BACILLUS OF PLAGUE BY DR. ALEXANDRE
YERSIN IN 1894 AND THE CREATION OF THE FIRST INSTITUT PASTEUR IN
SAIGON IN 1911, DOCTORS, PHARMACISTS AND VETERINARIANS, TRAINED
FOR MANY OF THEM IN PASTEUR LABORATORIES IN PARIS HAVE ESTABLISHED
OVERSEAS RESEARCH IN MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY, ENTOMOLOGY AND
CHEMISTRY, TO OFFER PREVENTIVE AND CURATIVE MEASURES AGAINST
MAJOR EPIDEMICS IN THE REGION.
SINCE THEN, AN INSTITUT PASTEUR INTERNATIONAL NETWORK

© Institut Pasteur

OF PASTEUR INSTITUTES COMPRISED OF 32 INSTITUTES IN FIVE
CONTINENTS HAS ILLUSTRATED THE WORDS OF LOUIS PASTEUR:
«LABORATORIES ARE THE TEMPLES OF THE FUTURE, WEALTH, WELL-BEING.
THIS IS WHERE HUMANITY GROWS, STRENGTHENS AND BECOMES BETTER».

Take interest in these sacred houses that are designated under the expressive name of laboratories.
Ask to multiply and decorate them, they are the temples of the future
LOUIS PASTEUR
22
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EN

1913

1946

In 1913, Dr. Jean-François
Kérandel, a trainee of the Pasteur
course on Microbes established
a Microbiology laboratory in
Phnom Penh. Research was conducted on the raging rinderpest
in the region, which lowered
the capacity of production and
export of local livestock.

In 1946, the Institut Pasteur
of Nha Trang, disrupted by the
events of World War II, decided
to set up a temporary site in
Cambodia entitled “Veterinary
Laboratory Phnom Penh” led by
the veterinarian Dr. Jacques Vittoz, located in a quarantine park
for livestock exports. This park,
which produced vaccines against
rinderpest, was located at the tip
of the peninsula Chruoy Chang
War, between the Mekong and
the Tonle Sap River, right in front
of the Royal Palace. At this time
facilities were housed in a few
barns. Production was short lived
because the vast laboratories
in Nha Trang were reopened on
April 17 1947, and the project
became dormant in Cambodia.
Abandoned for 18 months, the
production of vaccines and sera
restarted in 1948 with the arrival
of Dr. Yves Goueffon and a credit
equivalent to five million francs
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IP PHNOM PENH 1955.
ENTRANCE OF
LABORATORIES

1953
allocated by the High Commissioner of France in Saigon.
For four years, the production of vaccine against
rinderpest increased and
allowed for a very effective
prophylaxis against this
disease in Cambodia.

The independence of Cambodia in 1953 led to a separation
between the Institut Pasteur of
Nha Trang and its subsidiary in
Phnom Penh. A contract was
signed on July 15 1953 between
the Institut Pasteur in Paris (Dr.
Henri Marneffe, Agent in Indochina to the Pasteur Institute)
and the Government of Cambodia (Mr. Danh Suong, Minister of
National Economy), which recognized the administrative and
financial autonomy of Institut
Pasteur of Phnom Penh, a subsidiary of the Institut Pasteur in
Paris. Dr. Maurice Huard became
the director. The laboratories of
the Institut Pasteur in Phnom
Penh were placed at the service
of the Cambodian Government
and Heads of Regional Administration for all studies, research
and analysis on microbiological
expertise relevant to the prevention of epidemics and those

requested by Veterinary Services.
The Pasteur institute conducted
investigations and missions of
microbiological studies inside
Cambodia. In addition, it provided technical training, further
education and staff development
of Veterinary Services and to the
School of Agriculture. Any other
product intended for human and
bovine prevention at the request
of the Government of Cambodia
was provided in the first instance
by the Institut Pasteur in Paris
(vaccines and serums against
anthrax, pasteurellosis swine
erysipelas, and against rabies in
human and backyard poultry).
The official inauguration of the
Pasteur of Phnom Penh on December 5 1953 was held on the
site of the former Veterinary Laboratory on Chruoy Chang War in
the presence of Cambodian and
French VIPs. It should be noted in
the speech of Dr. Marneffe: “To

IP PHNOM PENH 1955.
BLOOD COLLECTION FROM A VACCINATED OX FOR ANTISERUM PREPARATION

EN

the magnitude of such a task
and the considerable interest
associated to it on an economic
point of view, Institut Pasteur
measures the confidence put in
it.” The program was defined as
follows “the guideline would be
Pasteur’s: To serve. The mission
of the Institut Pasteur of Phnom
Penh is not to rescue the sick, but
it would be not less admirable
or less fruitful. To serve it would
be to contribute to the prosperity
of the Cambodian nation [...]. To
give wider broadcast to techniques and disciplines of biology,
to spread the disinterested love
for observation and scientific research: in a word, to exploit and
to disseminate the resources of
science in what it has of beneficial and constructive”.
His Excellency Yem Sambaur
replied by honoring the Board of
Directors and the Management
of the Institut Pasteur in Paris

for the valuable cooperation and
assistance they gave to the Kingdom of Cambodia to produce
plague vaccine in a particularly
difficult period. He assured the
representative of the Institut
Pasteur of all his care and that
of his Government”... so that this
scientific work would exist and
prosper in the Khmer soil for the
good of its people and the glory
of the name of Pasteur, benefactor of Humanity.”
Placed in an ocean of greenery
and well maintained, the Institut
Pasteur of Phnom Penh was
included in the circuits of official
tours and the city collected the
praise of distinguished visitors
welcome in Chruoy Chang War.
In the illustrated Khmer magazine “Cambodge” in April 1954,
Mr. M. Audière, visitor journalist,
wrote an article on this island

settlement which employed 43
people, including the Director
and the Treasurer. “A few explorers take the risk to take the
boat to dock at Chruoy Chang
War. However, fans of folklore
and especially quiet countryside
find there, opposite the capital
of Cambodia, amid tangles and
canoes floating villages of fishermen, the potter molding his jars,
manufacturer of vermicelli drying
in the sun, heaps of paste of dazzling whiteness, the dyer drying
pieces of jet black cloth spread
on the green lawn. In the midst of
these artisans near a lovely Wat
in shade of giant banyan trees,
lies the Institut Pasteur of Phnom
Penh. Imagine there the setting of
a hotel very welcoming with meticulously clean kitchens where
graceful girls wearing starched
white caps put a juice in bottles
in a room with a sign “Stock
solution”. But after crossing a
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1954-1957
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shaded driveway of flamboyant
trees, surrounded by a beautiful
rose garden, the visitor can see a
whole row of boxes where oxen
chew beautiful sugar cane. Each
week they are bled to draw 2 to
3 liters of blood to prepare the
preventive and curative drugs for
serotherapy. He then enters the
“Paddock of sensitive animals”
where hundreds of young cattle
which swan there are the raw
material of the vaccine. Then follow a paddock perfectly enclosed
for the virus injection and bleeding and slaughter rooms. To exit
the contagious enclosure, you
need to disinfect your feet in a
footbath. After the sterilization
room dominated by huge autoclaves the tour ends by crossing
a series of workshops, laundry,
washroom, vaccine packing and
finishing with laundry, and locker
rooms. The Director would explain many things and even plans
26

for a modern and wide Institute in
Phnom Penh intramural, but his
staff request him ...”.
This project will be carried
out 40 years later!
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Between the years 1954 and
1957, the Institute developed
considerably and was the only
manufacturer of plague vaccine,
and would also add a number of
new biological preparations for
human use as well as veterinary
use against rabies, vaccinia, and
bovine pasteurellosis. In 1955,
Dr. René Triau became Director
of the Institute. He had to develop the Institute in difficult conditions because an infrastructure
was set up with all the financial
resources coming from the sale
of vaccines, which was risky. Investment in expensive laboratory
furniture and equipment (washing and sterilization of glassware,
bath of large capacity for bulk
preparation of cholera vaccine,
freeze-sealing vacuum lyophilisator, etc..), were supported by
foreign aid from France (three
million riels) and a loan (5 million riels) from the National Fund

for the acquisition of laboratory
equipment. Within a few years
all vaccines necessary to protect
Cambodian livestock were prepared and each in a sufficient
amount.
In 1956, viral and bacterial
vaccines for human use
were developed and
2,777,180 doses were
produced in 1957.
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INSTITUT PASTEUR
OF PHNOM PENH,
CAMBODIA, 1960
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IP PHNOM PENH 1955.
TOP: STABLES OF OXEN RAISED FOR THE PREPARATION OF RINDERPEST ANTISERA

1958

1961-1969

In January 1958, the property
was named Institut Pasteur in
Cambodia. The ten-year contract
between the Royal Government
of Cambodia and the Institut Pasteur in Paris was officially signed
on April 20 1958 between the
President of the Council of Ministers, Mr. Penn Nouth and the
Director of the Institut Pasteur in
Paris, Dr. Jacques Trefouel. Laboratories were led towards human
biology and pathology.

In early 1961, Dr. Yves Goueffon
succeeded Dr. Triau as the head
of the Institute. The situation improved considerably. The French
financial assistance was largely
set up from this era, in provision
of equipment, the salaries of
five laboratory experts under the
French Technical Cooperation
Service, the development of new
laboratories, a library, an animal
facility for breeding mice, etc.
Then started the implementation of a program of research
and investigation, and new
laboratories.

of dengue virus (1962), Getah
virus and Japanese encephalitis
virus (1966). Extensive pioneering work in arbovirology lead to
numerous scientific publications.
He also worked on the poliovirus
and human rabies. An Entomology laboratory was created in
1967 by Dr. Klein from ORSTOM
(now IRD) to study the wildlife of
bloodsucking insects of medical
and veterinary importance, their
infection by microbes and their
cycles of transmission, in close
collaboration with the department of virology.

In 1961, Dr. Claude Chastel created the Department of Human
Virology and Medical Entomology; the first arbovirology laboratory outside France to undertake
this kind of research and achieve
innovative results. This laboratory quickly isolated Chikungunya
virus (1961), various serotypes

With modern equipment, an
efficient comprehensive service
of Analytical Chemistry was
brought to the Cambodian economy, a valuable service for hydrological analysis of the nature
and composition of water for
industrial purposes, for industrial
and pharmaceutical chemistry,

In 1959 the situation
of the Institute, which
remained precarious,
substantially improved
in 1960. The Institute
employed at that time
106 people.

EN

and for bromatology to verify the
quality of commercial products,
their falsification and toxicity.
As a matter of interest, this laboratory highlighted at that time
the presence of water in Rattanakiri with a similar mineral composition to Evian. Gross frauds
were detected by this laboratory.
And a large batch of linseed oil
from England, via Singapore,
was found adulterated with 40%
mineral oil, and thereby rendered
unsuitable for the manufacture
of paints. It was also by controlling peanut cakes for export that
highlighted aflatoxin hepatotoxic
poison, prohibiting their use in
food.
A Medical Chemistry laboratory created in 1962 enabled biomedical analysis and analysis of
current vaccines (Dr. Srey Thonn,
Veterinary biologist and bacte-
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riologist), and made available to
the hospital more detailed analysis such as biochemistry and immunology tests, and other special
investigations required. In the
60’s, these laboratories achieved
chemical research on aflatoxin
or haemoglobinopathies and on
glucose-6-phosphate dehydrogenase. The Pathological Anatomy
laboratory created by Dr. JeanJacques Salaün responded to
requests from doctors to participate in experimental research
studies on animals. He isolated
the Phnom Penh bat virus in
1969. At this period of time, the
number of staff totaled 142 people. Effective support of national
Khmer and French assistance
made this undeniable success an
example of successful cooperation in science between the two
countries.

28

After overcoming many
difficulties up to 1960,
the Institut Pasteur in
Cambodia was assured
of a smooth and
successful growth...
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1960.
DR. RE NÉ TRIAU (1955-1960)
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OVERVIEW OF
THE SECOND INSITUT
PASTEUR IN TUOL KORK
IN 1986.

1975-1979 1985

1986-1988

...until its destruction between
1975 and 1979.
Tribute to its staff who have almost all disappeared.

The prospect of an exploratory mission of Pasteurians to
Cambodia in 1986 would be
achieved thanks to an invitation
to participate in the inauguration
of a department laboratory in the
Institute of Hygiene and Epidemiology and Public Health. This
structure, which owed much to
Pasteurian teachers (Drs. Gilles
Marchal and Paul Martin) was
inaugurated on December 1,
1986 under the name of Institut
Pasteur of Phnom Penh, installed
in the perimeter area of Toul Kork
and under the direction of Pharmacist Dr. Kruy Sunlay. The inauguration was attended by Dr. Yit
Kim Seng, Minister of Health, Pr.
Durosoir, Managing Director of
Overseas Pasteur Institutes and
of Scientific Cooperation, and
Mr. Jérome Kanapa, President of
Association for the Development
of Relations with Cambodia
(ADRAC).

From the year 1979, the
Ministry of Health of
the People’s Republic of
Kampuchea cherished the
hope to rebuild the Institut
Pasteur in Cambodia.

In September 1985, while visiting Paris, Dr. Nouth Savong,
Vice-Minister of Health of Cambodia, sought an appointment with
Pr. Jean-Luc Durosoir. During the
interview, different phases were
discussed about productive and
difficult crossings by the Institut
Pasteur in Cambodia, the training
of Khmer scientists, and implementation with the assistance of
the National Institute of Hygiene
and Epidemiology of Hanoi and
with various NGOs, of an embryo
of National Laboratory of Hygiene
and Public Health.
The idea that a more
formal assistance from
the Institut Pasteur
could be considered was
gaining momentum.

1992
Twenty-five people made up the
Institute staff involved in this
new era. The seniors supervised
the personnel in biomedical
analysis and microbiological
research on intestinal parasites,
dengue haemorrhagic fever, and
etiology of infantile diarrhea. The
Institut Pasteur of Phnom Penh
trained its staff, Phnom Penh and
provincial seniors, and students
in parasitology, hematology,
clinical biochemistry, molecular
genetics and medical virology.
The Institut Pasteur in Paris
thought it should be more
involved in this part of the
world and should develop new
relationships with the Institute,
a vision encouraged informally
in February 1987 by the Asian
Department at the Quai d’Orsay.

Since 1988 several
missions organized by
the General Delegation
of Overseas Pasteur
Institutes, now called
the Institut Pasteur
International Network,
were set up (Drs. Bernard
Ivanhoe, Georges Le
Gonidec, Yves Germani...),
to provide training and
assistance with equipment
and consumables as a
result of these missions.

At the behest of Mrs. Kruy Sunlay
and the diligence of Pr. Michel
Blanchot for a renewal of the
Institut Pasteur in Cambodia, the
idea continued. Meetings of Pr.
Durosoir with Dr. Yim Chhay Ly,
Minister of Health of Cambodia,
the Deputy Minister Mr. Chhea
Tang, Director General of Health,
Dr. Mam Bunheng, and the Minister of Foreign Affairs, Mr. Hor
Namong were held by the end of
July 1992.
A perimeter of 8000 m2 for the
construction of a new Pasteur
Institute near Calmette Hospital was finally identified and
assigned. The draft agreement
between the State of Cambodia
and the Institut Pasteur in Paris
was already prepared, and after
discussions, an agreement was
reached on the points of issue on
July 31 1992. The text was presented to the Council of Ministers.
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On August 27 1992,
the agreement was signed
in Phnom Penh by Pr.
Maxime Schwartz, Director
General of the Institut Pasteur and Dr. Yim Chhay Ly
for the State of Cambodia.

On 29 March 1994, the laying
of the first stone was celebrated
by the French Minister of Health,
Mrs. Simone Veil and Dr. Chhea
Tang, Minister of Health of
Cambodia in the presence of Pr.
Schwartz. During this visit, the
French delegation met different
personalities: Dr. Dy Narong Rith
and Dr. Mam Bunheng, Secretaries of State, Dr. Eng Huot, Chief of
PMI, Dr. Oum Sophal, Director of
the Institute of Hygiene, Dr. Kim
San Kong, Institute against Tuberculosis, Dr. Heng Khon Noum,
Leprosy Service, Mr. Lim Seng
Neoy, Deputy Minister.
All these personalities were
pleased about the return of the
Institut Pasteur in Cambodia and
insured the Pasteur institute of
their future support. Mr. François
Fillon, then Minister of Education
and Research during an official
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ENTRANCE OF INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA
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OVERVIEW OF THE
PR-ASIA PROJECT
2013.

1995-2008

visit to Cambodia, was impressed
by the size of the project.

On February 10 1995, the Institut
Pasteur in Cambodia was officially opened by the Prime Minister of the Royal Government
of Cambodia, Prince Norodom
Ranariddh, in the presence of
Pr. Bernard Debré, French Minister of Cooperation. Dr. François
Flye Sainte-Marie officially took
the direction of the Institute and
Mrs. Kruy Sunlay, at the origin of
the rebirth of the Institut Pasteur
in Cambodia, was appointed
Deputy Director. This celebration
opened a new era for the Institut
Pasteur in Cambodia and KhmerFrench cooperation.
The institute developed a first
world sector of clinical biology
and set its reputation for quality
in the leading sectors of this field.
In 1995, we opened a center of
post-exposure rabies vaccination
and a Voluntary Confidential
Counseling and Testing (VCCT)

2013
for HIV/AIDS in Cambodia. We
also developed other traditional
activities of the Institut Pasteur
International Network, in particular biomedical research into
new units of Virology (1996),
Epidemiology (1998) Molecular
Epidemiology of Malaria (2001)
and Immunology (2005). After
the wave of emerging viruses
that caused severe acute respiratory syndrome (SARS) and avian
influenza (H5N1), a regional
biosafety level 3 laboratory was
built and equipped with the help
of French and American governments and a loan from the
French Agency for Development.

The laboratory was
inaugurated on 25 April
2008 in the presence of
Dr. Mam Bunheng, Minister
of Health and Mrs. Rama
Yadé, French Secretary of
State for Foreign Affairs
and Human Rights.

On March 11, 2013, the day of
the ceremony to mark the 60th
anniversary of the Institut Pasteur in Cambodia, took place the
laying of the foundation stone
of a building for a regional crossdisciplinary research on communicable infectious diseases and
emerging pathogens. The building was inaugurated by Dr. Mam
Bunheng, Minister of Health,
Pr. Alice Dautry, Director General
of the Institut Pasteur, and Mr.
Serge Mostura, Ambassador
of France in Cambodia. It was
funded by the Institut Pasteur,
INSERM, ANRS, the AIRD/IRD and
the Fondation Mérieux.
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on research for public health and
training.
In February 2013, more
than 160 people are
working at the Institut
Pasteur in Cambodia.

Dr. Flye Sainte-Marie, Pr. Yves
Buisson (2000-2001), Dr. JeanLouis Sarthou (2001-2009) and
Pr. Vincent Deubel (since August
2009) pursue with the same
motivation and fervor of the missions dictated by Master Pasteur
INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA, 60th ANNIVERSARY
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The Institut Pasteur in Cambodia

60 years
after its creation
IN 2013, THE MISSIONS OF THE INSTITUT PASTEUR
IN CAMBODIA REMAIN IN ACCORDANCE WITH
GOVERNMENT PRIORITIES ON PUBLIC HEALTH AND
EMERGING INFECTIOUS DISEASES, OFFERING LOCAL AND
INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OPPORTUNITIES
AND CONTINUOUS TRAINING ON BIOMEDICINE AND
MOLECULAR BIOLOGY UNIQUE IN THE COUNTRY.
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The Institut Pasteur in Cambodia
conducts innovative research
combining clinical, microbiological, immunological and
epidemiological studies. Its
researchers are involved alongside health authorities in the
diagnosis of disease agents, in
response to epidemics, in studies
of risk factors, and prevention.

© Jean-Francois Périgois

Advanced technology platforms
enable the real-time identification of bacteria, viruses and
parasites, and to study the
immune responses to infections.
Priorities are clinical research
in patients with HIV / AIDS
co-infection (eg tuberculosis),
treatment, prevention of mother
to child, research on malaria, its
biodiversity, and resistance to
antimalarial drugs, epidemiology
and virulence markers of virus
transmitted by mosquitoes such
as dengue and Chikungunya

32

INSTITUT PASTEUR AU CAMBODGE, 60ème ANNIVERSAIRE

EN

virus (identified for the first time
at the Institute 50 years ago), the
epidemiological and virological
studies of microbes transmitted
by animals causing zoonoses
(rabies, avian influenza, hantavirus, leptospirosis, Nipah virus
and other emerging pathogens).
Those researchers are pioneering
in the region and are conducted
in cooperation with national
health agencies, with international organizations (WHO, DHHS,
FAO...) and in collaboration with
the Institut Pasteur in Paris,
the International Network of
Pasteur Institutes, the ASEAN
region and with many European
and American scientific institutions. Scientific work can be
carried out with funds obtained
from highly competitive project
grants, emphasizing the quality
of researchers from the Institut
Pasteur in Cambodia and their
collaborators and the relevance
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of their scientific work. Pasteur
Institute is committed to training
young scientists to think and
write their projects as well as
achieve on the bench and use
more and more sophisticated
instruments.

of health that Institut Pasteur in
Cambodia will be sustainable.

This training prepares future
generations of young Cambodian researchers to undertake
research to fight disease. It is
this part of them that depends
on the health and prosperity of
their people. To conclude and
give continuity to the mission of
the Institut Pasteur in Cambodia,
a sentence of Louis Pasteur could
be addressed to researchers:
« Science lives of successive
data solutions to more and more
subtle “why”, more and more
closer to the essence of phenomena. » It is to search for and
find solutions to the great challenges of science for the benefit
34
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The challenges and hopes
of the Institut Pasteur in Cambodia:
The institute has modern laboratories and powerful tools for the
isolation and study of virulent pathogens:
• biosafety level 3 Laboratory and animal facility
• autonomous mobile Laboratory equipped with molecular biology instruments for the rapid diagnosis of malaria in the field
• animal facility for experimental studies on rodent
• insectary for the study of the viral cycle in mosquitoes
• high throughput sequencer to analyze the genetic diversity of
viruses
• analytical equipment for blood cells and biomolecules for
the study of pathophysiological infections and the search for
predictive markers of disease severity
Research on emerging infectious diseases in the region of
Southeast Asia requires an interdisciplinary approach involving
several disciplines. The Institut Pasteur in Cambodia in connection with the national health authorities, institutional French
partners members of AVIESAN and European and American
collaborators is developing new lines of research on zoonoses in
the concept of «One Health». A regional platform for the study
of emerging infectious diseases will be built in 2013 to bring
together researchers from the region.
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LE LABORATOIRE
MOBILE AUTONOME

The missions of Institut Pasteur in Cambodia:

EN

Research:
•

•
•
•
•

Virology: Emerging Pathogens: H5N1, H1N1 pandemic, dengue, Chikungunya, Japanese encephalitis, Hand, foot and mouth
disease (EV71), viruses from wildlife (rodents, bats, etc.), HIV / AIDS and viral hepatitis (Southeast Asia Pole of ANRS).
Bacteriology: diagnosis of mycobacteria, leptospirosis, and myelioidosis, antibiotic resistance, genotyping bacteria.
Parasitology: Malaria (antimalarial drug resistance), and genetic biodiversity of Plasmodium, early diagnosis and prognosis,
mechanisms of resistance, culture of parasites.
Immunology: Cell response to HIV infections and co-infections (tuberculosis), dengue virus, immune status of the newborn
exposed to HIV.
Epidemiology and public health: clinical research, risk analysis, interventions and recommendations on endemic / epidemic:
HIV / AIDS, tuberculosis, influenza, dengue, Chikungunya, zoonoses (rabies, H5N1, scrub typhus, hantavirus, leptospirosis).

Public Health:
•
•
•
•
•
•

Support to epidemics and zoonoses affecting humans.
National Reference Centres for influenza and respiratory diseases for rabies and dengue and other arboviruses.
National and WHO avian influenza.
WHO Laboratory for quality assurance of rapid diagnostic tests for malaria.
Laboratory of Food Microbiology and Water Analysis.
Centre for anonymous and free testing for HIV / AIDS.

Training:
•
•
•

Continuous training of national scientists and managers of the Institut Pasteur in Cambodia.
Contribution to the Master and PhD training (abroad).
Seminars, conferences and postgraduate scientific courses.
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ប្រវត្តិវិទ្យាស្ថាន

ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ក្រោយពីបានរកឃើញជំងឺប៉ែស្ដដោយ វេជ្ជ. Alexandre YERSIN ក្នុងឆ្នាំ
១៨៩៤ និងការបង្កើតវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីមួយក្នុងទីក្រុងសៃហ្គន នាឆ្នាំ
១៩១១ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការី និងបសុពេទ្យ ដែលភាគច្រើនបានទទួល
ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ាស្ទ័រនាទីក្រុងប៉ារីស បានបង្កើត
កម្មវធ
ិ ស
ី វ្រា ជវ្រា កប
្រៅ ទ
្រ ស
េ ខាងផ្នក
ែ អតិសខ
ុ ម
ុ ជីវសាស្ត្រ ប៉ារស
ា៉ ត
ិ សាស្ត្រ
បាណកសាស្ត្រ និងគីមីវិទ្យា ដើម្បីផ្ដល់នូវវិធីបង្ការ និងព្យាបាលជំងឺ
រាតត្បាតធ្ងន់ៗ នៅក្នុងតំបន់។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបណ្ដាញ
អន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដែលមានវិទ្យាស្ថានចំនួន ៣២ នៅក្នុង
ទ្វីបទាំងប្រាំ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីពាក្យពេចន៍របស់ Louis PASTEUR ថា៖

ខ្មែរ

ខ្មែរ

“មន្ទីរពិសោធន៍គឺជាព្រះវិហារនាពេលអនាគត គឺជាភាពសម្បូរសប្បាយ

និងសុខុមាលភាព។
ទីនេះគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សជាតិរីកចម្រើនលូតលាស់ រឹងមាំ និងមាន
ភាពល្អប្រសើរឡើង។”
លោក LOUIS PASTEUR បានមានប្រសាសន៍ថា
“សូមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគ្រឹះស្ថានដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមឈ្មោះថា
មន្ទីរពិសោធន៍។ សូមធ្វើការបង្កើន និងថែទាំតុបតែងលម្អ ពីព្រោះពួកវាគឺជាព្រះវិហារនាពេលអនាគត”
36

INSTITUT PASTEUR AU CAMBODGE, 60ème ANNIVERSAIRE

INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA, 60th ANNIVERSARY

37

វិទ្យាស្ថានប៉
 ាស្ទ័រ
ក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ
១៩៥៥ ផ្លូវចូលបន្ទប់


ខ្មែរ

១៩១៣

ក្នុងឆ្នាំ ១៩១៣ វេជ្ជ. Jean-François
់ ៃ
Kérandel ដែលជាសិក្ខាកាមម្នាកន
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រស្តីពីមីក្រុប បានបង្កើត
មន្ទីរពិសោធន៍ អតិសុខុម ជីវសាស្ត្រ
ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ការស្រាវជ្រាវត្រូវ
បានធ្វើឡើងទ
 ៅលើជំងឺគោឆ្កួត នៅក្នុង
តំបន់ ដែលបានធឲ
្វើ ្យថយចុះ នូវ
សមត្ថភាពក្នុងស្រុកក្នុងការផលិត និង
នាំចេញបសុសត្វ។
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១៩៤៦

ក្នង
ុ ឆំា្ន ១៩៤៦ វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា៉ រ័្ទ នៅ
ខេតញ
្ត ត
ា៉ ង
្រា (Nha Trang) ដែលបាន
ផ្អក
ា ដណ
ំ រើ ការ ដយ
ោ សារពត
ឹ្រ ិកា
្ត រណ៍
សងា្គ្រ មលក
ោ លក
ើ ទី ២ បានសម្រច
េ 
បង្កត
ើ ទតា
ី ង
ំ បណះ្ដោ អាសន្នមយ
ួ
នៅ
ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ កម្ពុជា ដល
ែ មានឈះោ្ម ថា
“ មន្ទរី ព
ស
ិ
ធ
ោ ន៍បសុពទ
េ យ្ ក្រង
ុ ភព
ំ្ន ញ
េ ”
ដឹកនាំដយ
ោ
វជ
េ ប
្ជ ណ្ឌត
ិ
បសុពទ
េ យ្
Jacques Vittoz សត
ិ្ថ ន
 តំ
ៅ បន់កា
 រពារ
ជំងឆ
ឺ ង
្ល  សមប
្រា នា
់ ច
ំ ញ
េ  បសុសត្វ។
តំបន់ន
 ះេ បានផលិត វ៉ក
ា សា
់ ង
ំ  ជំងគ
ឺ ោ
ឆ្កត
ួ និងមា
 នទតា
ី ង
ំ សត
ិ្ថ  នៅចុងត
ប
ំ ន់
ជយ
្រោ ចង្វរា នៅចន្លះោ ទន្លម
េ គ
េ ង្គ និង
ទន្លសា
េ ប នៅចំពម
ី ខ
ុ ពះ្រ បរមរាជវាំង។
នៅពេលនះោ
មន្ទរី ពស
ិ
ធ
ោ ន៍ មាន
ទីតាំងនៅក្នុងអគារក្រោលគោពីរបី។
ការផលិតមា
 នរយៈពេលខី្ល ដោយសារ
មន្ទរី ពស
ិ
ធ
ោ ន៍ដធ
៏ ំ ក្នង
ុ ខ
 ត
េ ញ
្ត ត
ា៉ ង
្រា
បានចាប់ផម
ើ្ដ បក
ើ ឡង
ើ វញ
ិ
នៅថ្ងទ
ៃ ី
១៧ ខែ មេសា ឆ្នំា ១៩៤៧ ហើយ
គមង
្រោ កង
ុ្ន បទ
្រ ស
េ កម្ពា
ុជ គន
ឺ ទ្រ
ៅ ង
ឹ ។
កយ
្រោ ពប
ី ះោ បង់ចល
ោ អស់រយៈពេល
១៨ ខែ ការផលិតវ៉ក
ា សា
់ ង
ំ និងស
 រេ ម
ូ៉ 
បានចាប់ផម
ើ្ដ ឡង
ើ វញ
ិ កង
ុ្ន ឆ្នំា ១៩៤៨
នៅពេល វេជ.្ជ Yves Goueffon មក
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ពិសោធន៍

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទរ័ក្រុងភ្ន
 ំពេញ ឆ្នាំ ១៩៥៥
ការប្រមូលឈាមគោដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការរៀបចំសេរ៉ូមចំរាញ់ចេញពីសត្វ

១៩៥៣
ដល់ ហើយឥណទាន ស្មន
ើ ង
ឹ ប
 លា
ំ្រា ន
ហ្វង
្រ ់ ត្រវូ បានផល
្ដ ជ
់ ន
ូ ដយ
ោ សងកា
្ន
រ
ជាន់ខ
ស
្ព រ់ បស់ ប្រទស
េ បារាំង ក្នង
ុ 
ទីកង
ុ្រ ស
 ហ
ៃ ន
្គ ។
ក្នុងរយៈពេល បួនឆ្នាំ ការផលិត
វ៉ាក់សាំងជំងគ
ឺ ោឆ្កួតបានកើន
ឡើង និងផ
 ្ដល់នូវវិធីបង្ការជំងឺនេះ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប
 ំផុត 
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ការទទួលបាន ឯករាជ្យរបស់ប្រទេស
កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៣ បានធ្វើឲ្យមាន
ការដាច់ចេញពគ
ី ្នា
រវាងវិទ្យាស្ថាន
បស
ា៉ រ័្ទ ខេតញ
្ត ត
ា៉ ង
្រា និងសាខារបស់ខន
ួ្ល 
ក្នុងទ
 ីក្រុងភ
 ្នំពេញ។ កិច្ចសន្យាម
 ួយត្រូវ
បានចុះហ
 ត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ
កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៥៣ រវាងវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក្រុងប
 ៉ារីស (វេជ្ជ. Henri Mar ៉ាស្ទ័រប្រចាំ
neffe តំណាងវិទ្យាស្ថានប
ឥណ្ឌច
ូ ន
ិ ) និងរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពុជា (លោក
ដាញ់ សួង (Danh Suong) រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចជាតិ) ដោយកិច្ចសន្យាន
 េះ ទទួលស
 ្គាល់ ស្វ័យភាព
រដ្ឋបាលនិង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក្រុងភ្នំពេញដែលជា សាខាមួយ
របស់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងប៉ារីស។
វេជ្ជ. Maurice Huard បានក្លាយជា
នាយក។
មន្ទីរពិសោធន៍របស់វិទ្យា
ស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងភ
 ្នំពេញ ត្រូវបានដាក់
ឲ្យបម្រើការ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង
ប្រធានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន សម្រាប់រាល់
ការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគ
ទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹងជំនាញ
អតិសុខុមជ
 ីវសាស្ត្រ លើការបង្ការជំងឺ
រាតត្បាត និងស
 ម្រាប់ រាល់ការសិក្សា

សវ្រា ជវ្រា និងវភា
ិ គដល
ែ ផក
ែ្ន បសុពទ
េ យ្ 
បានសស
ើ្ន ឲ
ំុ យ្ ធ។
ើ្វ វិទយា
្ ស្ថន
ា ប៉ស
ា រ័្ទ បាន
អនុវត្តន
 វូ ការស៊ប
ើ អង្កត
េ និងប
 ស
េ កកម្ម
សិកសា
្ ផក
ែ្ន អតិសខ
ុ ម
ុ ជ
 វី សាស្ត្រ ក្នង
ុ
បទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ លើសពន
ី ះេ វិទយា
្ ស្ថន
ា
បានផល
្ដ ់ នវូ ការបណះុ្ដ បណ្ដាលបច្ចក
េ ទេស ការអប់រំបន្ត និងកា
 រអភិវឌ្ឍ
បុគ្គលិកផ្នែកស
 េវាបសុពេទ្យ និងមក
ពីសាលាកសិកម្ម។ ផលិតផលផ្សេង
ទៀតសម្រាប់បង្ការជំងឺដែលកើតមាន
លើមនុស្ស និងស
 ត្វគោ ដែលស្នើសុំ
ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវបានផ្ដល់
ជូនជាដំបូង ដោយវិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ
ក្រុងប៉ារីស (វ៉ាក់សាំង និងសេរ៉ូម
ប្រឆាំងជំងឺអង់ត្រាក់ (anthrax) ជំងឺ
ជ្រូកឆ្កួត ពិសស
 ្បែកនិងប្រឆាំងជំងឺឆែ្ក
ឆ្កត
ួ សមប
្រា ម
់ នុសស្
និងបសុបកស្ )
ី ។
ពិធស
ី ម្ពធ
ោ
ជាផ្លវូ ការ នវិៃទយា
្ ស្ថន
ា 
ប៉ស
ា រ័្ទ ក្រុងភ្នំពេញ ដែលធ្វើឡើងន
 ៅថ្ងៃ
ទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៥៣ បានប្រព្រឹត្ត
ទៅ នៅលើទីតាំងអតីតម
 ន្ទីរព
 ិសោធន៍
បសុពេទ្យ ជ្រោយចង្វារ ក្រោមវត្តមាន
ភ្ញៀវជាន់ខ្ពស់ កម្ពុជា និងបារាំង។
សុន្ទរកថារបស់ វេជ្ជ. Marneffe
កត់សម្គល
ា ថា
់ ៖ “ ដយ
ោ សារ បេសកកម្ម

ដ៏មហាធំធង
េ ប
 ប
ែ នះេ និងអតប
្ថ យ
្រ ជ
ោ ន៍
ដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ទើប
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ បានដឹងពី ទំនុកចិត្ត
ដែលគេមានមកលើខ្លួន ”។ កម្មវិធត
ី វូ្រ 
បានកណ
ំ ត់ ដូចតទ៖ៅ “គល
ោ ការណ៍
ណែនាំ គឺជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់
ប៉ាស្ទ័រ នោះគឺ “បម្រើ ”។ បេសកកម្ម
របស់ វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រក្រុងភ្នំពេញ គឺ
មិនមែនដ
 ើម្បីសង្រ្គោះអ្នកជំងឺទេ ប៉ុន្តែវា
ក៏មិនមែនម
 ិនស
 ំខាន់ និងម
 ិនផ្តល់ផល
ដូចការជួយសង្គះ្រោ  អ្នកជំងន
ឺ ះោ ដរែ ។
សម្រាប់វិទ្យាស្ថាន បម្រើ គឺច
 ូលរួម
ចំណែកដ
 ល់ ភាពរីកចម្រើន រុងរឿង
របស់ប្រទេសកម្ពុជា[...]។ ផ្សព្វផ្សាយ
ឲ្យបានកាន់តែ ទូលំទូលាយ អំពី
បច្ចេកទេស និងមុខវិជ្ជា ជីវសាស្ត្រ
ផ្សព្វផ្សាយ សេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលមិន
គិតប
 ្រយោជន៍ សម្រាប់ការសង្កេត និង
ការស្រាវជ្រាវ វិទ្យាសាស្ត្រ៖ និយាយ
ឲយ្ ខគ
ី្ល ប
ឺ ប
ើ្រ ស
្រា ់ និងផស្ ព្វផសា
្ យធនធាន
វិទ្យាសាស្ត្រ ក្នុងល
 ក្ខណៈប្រកបដោយ
ប្រយជ
ោ ន៍នង
ិ ការស្ថប
ា នា។ ” ឯកឧត្តម
យ៉ែម សំបូរ បានឆ្លើយតប ដោយការ
គោរពចំពោះ ក្រុមប
 ្រឹក្សាភិបាល និង
ថ្នាកគ
់ ្រប់គ្រង វទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា ប៉ស
ា រ័្ទ  កង
ុ្រ

 រា៉ ស
ប
ី
សមប
្រា ់ កិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តិការ
និង ជំនយ
ួ ដ
 មា
៏ នតម្លៃ ដែលអ្នកទាំង
នោះបានផ្ដល់ជូន ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា សម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងប
 ង្ការ
ជំងប
ឺ ស
ែ៉ ្ដ នៅក្នង
ុ ពល
េ ដស
៏ ន
ែ លបា
ំ ក។
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាកជ
់ ូនតំណាងរបស់
វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ អំពកា
ី រយកចិត្តទុក
ដាក់របស់ឯកឧត្តម និងរដ្ឋភ
ា បា
ិ លរបស់
ឯកឧត្តមដ
 ូច្នេះថា៖ “ ...ដើម្បីឲ្យស្នាដៃ
វិទ្យាសាស្តនេ
្រ ះ នៅរស់រានមានជីវិត
និង រីកចម្រើន នៅលើទឹកដីក
 ម្ពុជា
ដើម្បីជាប្រយោជន៍ សម្រាប់ប្រជាជន
និងដ
 ើម្បីភាពល្បីឈ្មោះរន្ទឺរបស់ប៉ាស្ទ័រ
ដែលជា អ្នកផ្ដួចផ្ដើម ដើម្បីបព
ុ ហ
្វ ត
េ ុ
មនុសស្ ជាតិ។ ”
ស្ថត
ិ កង
ុ្ន ទតា
ី ង
ំ ដែលមានទេសភាពខៀវ
ស្រងាត់នង
ិ ថែទាំបានល្អ វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា ៉ រ័ ្ទ 
ភ្នំពេញ តវូ្រ បានដាក់បញ្ចល
ូ ជាទក
ី ន្លង
ែ 
ទស្សនា ក្នុងដ
 ំណើរទស្សនកិច្ច ជា
ផ្លូវការជាច្រើនប្រចាំទីក្រុង
និងបាន
ទទួល នូវការសរសើរ ពីភ្ញៀវសំខាន់ៗ
ដែលបានមកកាន់ជ្រោយចង្វារ។

នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដរីូបភាពខ្មែរ ឈ្មោះ
“ កម្ពុជា ” ដល
ែ ចញ
េ ផសា
្ យ កង
ុ្ន ខែ
មេសា ឆ្នាំ ១៩៥៤ លោក M. Audière
ដែលជាភ្ញៀវ អ្នកសារពត៌មាន បាន
សរសេរ អត្ថបទមួយ
ស្ដព
ី ីមន្ទីរ
ពិសោធន៍ នៅលើដីកោះនេះដែលមាន
បុគ្គលិកច
 ំនួន ៤៣ នាក់ រាប់ប
 ញ្ចូល
ទាំងនាយក និងហ
 ិរញ្ញឹក។ “ មិនមាន
អ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនរូបដែលបានប្រថុយ
ប្រថាន ជិះទូក ទៅកាន់ជ
 ្រោយចង្វារ
នោះទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកដែលចង់ឃើញ
ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ អ្នកស
 ្រុក និង
អ្នកដែលចង់បាន ភាពស្ងប់ស្ងាត់ នៅ
ចំកណ្តាលវា
 លស្រែចម្ការ មកទីនោះ
គឺនៅពីមុខរាជធានី នៃប្រទេសកម្ពុជា
ដែលសម្បូរ ទៅដោយ ភូមអ
ិ ណ្ដែតទឹក
និងទូករបស់ អ្នកនេសាទ អ្នកធ
 ្វើក្អម
ឆ្នាំង ដែលកំពុងស
 ូនក
 ្អម អ្នកផ
 លិត
មីសួ ដល
ែ កព
ំ ង
ុ ហាលមទា
ី ង
ំ គន
ំ រមើល
ទៅសព្រាត
អ្នកជ
 ្រលក់ពណ៌ដ
 ែល
កំពុងដាក់ហាលក្រណាត់ជ្រលក់ពណ៌
ខ្មៅលើវាលស្មៅពណ៌ប
 ៃតង។ នៅក្នុង
ចំណោមស
 ិប្បករទាំងន
 េះ ក្បែរនឹងវត្ត
ដ៏ស្រស់ស្អាត
ក្រោមម
 ្លបដ
់ ើមពោធិ៍
ដ៏ធំមួយ គឺមា
 នវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុង
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ខ្មែរ
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វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទរ័ក្រុងភ្នំពេញ ឆ្នាំ ១៩៥៥
នៅខាងលើ៖ ក្រោលសត្វគោដែលត្រូវបានប្រសំ
ើ រាប់ការផ្សំសេរ៉ូមប្រឆាំងជំងឺបេស្ត

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទរក្រ
័ ុង

ខ្មែរ

 ្នំពេញ។ ស្រមើស្រមៃថា នៅទីនោះ
ភ
មានកន្លែងស្នាក់នៅមួយ
ដ៏កក់ក្តៅ
ប្រដាប់ដ
 យ
ោ ផះបា
្ទ យយង
ា៉ សស
្រ ស
់ ត
ា្អ
ហើយ ដែលនៅទីនោះមានក្មេងស្រីដ៏
ស្រស់សោភា មានពាក់មួកកន្តឹបព
 ណ៌
ស ចាក់ទឹកផ្លែឈើចូលទៅក្នុងដប នៅ
ក្នុងបន្ទបម
់ ួយដែលមានស្លាកថា “ ស្តុក
សូលុយស្យុង ”។ ប៉ុនបន្ទ
្តែ ាប់ពីបានឆ្លង
កាត់ផ្លូវ ដើរក្រោមម្លប់ដើមពោធិ៍ ដែល
ព័ទ្ធជុំវិញទៅ ដោយសួនផ
 ្កាកូឡាបដ៏
ស្រស់ ភ្ញៀវទស្សនាអាចមើលឃ
 ើញ
ស្នូកមួយជួរ សម្រាប់ដាក់ ដើមអ
 ំពឲ្
ៅ យ
សត្វគ
 ស៊
ោ ។
ី ជារៀងរាល់ស
 ប្ដហ
ា ៍ ពួកវា
ត្រូវបានបូមឈាមពី ២ ទៅ ៣ លីត្រ
ដើម្បីរៀបចំឱសថបង្ការ និងព
 ្យាបាល
តាមរយៈ ការចាក់សេរ៉ូម។ បន្ទាប់មក
ភ្ញៀវទស្សនាក៏បានចូលទៅក្នង
ុ “  វាល
ស្មសម
ៅ
ប
្រា ស
់ ត្វងាយរងគះ្រោ ” ដែល
នៅទីនោះមាន កូនគ
 ោរាប់រយដែល
ដើរតច
្រា ច
់ រនទី
ៅ នះោ គឺជាវត្ថុធាតុដ
 ម
ើ
សម្រាប់វ៉ាក់សាំង។ បន្ទាប់ពីវាលស្មៅ
គឺបន្ទបប
់ ិទជត
ិ  សមប
្រា កា
់ រចាក់វរី ស
ុ
បន្ទបប
់ ម
ូ ឈាម និងបន្ទបស
់ ត្វាត។
ឃ
ដើម្បីចាកចេញពីបន្ទប់ ដែលមានជំងឺ
ឆ្លង អ្នកត្រូវតែសម្អាតមេរោគចេញពី 
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ជើងរបស់អ្នក នក្ន
ៅ ង
ុ បន្ទបលា
់ ងជើង។
បន្ទាប់ពីបន្ទបស
់ ម្លាប់មេរោគ
ដែល
ពោរពេញទៅដោយ ឡរម្ងាប់មេរោគ
ធំៗ ដំណើរទស្សនកិចត
្ច ្រូវបាន បញ្ចប់
ដោយការ ទស្សនា រោងជាង បន្ទប់
លុបលាងខ្លួន បន្ទបវ
់ េចខប
្ច វ
់ ក
ា៉ សា
់ ង
ំ
ជាមួយន
ង
ឹ បន្ទបប
់ ក
ោ គក់ និងទក
ុ ដាក់
សំលៀកបពាក់។ លោក នាយក មាន
បំណងពន្យល់អំពីរឿងរ៉វា ជាចន
ើ្រ ទៀត
ព្រមទាំង អព
ំ ផ
ី ន
ែ ការសម្រាបកា
់ រងារ
នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានក្រង
ុ ភព
ំ្ន ញ
េ ដធ
៏ ំ នង
ិ 
ទំនប
ើ ប៉ន
ុ ប
ែ្ត គ
ុ ល
្គ ក
ិ របស់លោកសស
្នើ ុំ
ឲ្យលោក...។ ”

១៩៥៤-១៩៥៧

ក្នុងច
 ន្លោះឆ្នាំ ១៩៥៤ និង ១៩៥៧

សម្រាបទ
់ ិញបរិក្ខារមន្ទីរពិសោធន៍។

វិទ្យាស្ថាននេះ

ក្នុងរវាងពីរបីឆ្នាំ រាល់វ៉ាក់សាំង ដែល
ចាំបាច់ សម្រាប់ការពារបសុសត្វរបស់
កម្ពុជា ត្រូវបានរៀបចំហើយវ៉ាក់សាំង
នីមួយៗមានចំនួនគ
 ្រប់គ្រាន់។

ទទួលបានការអភិវឌ្ឍ

យ៉ាងខ្លាំង និងជាទីកន្លែង តែមួយគ
 ត់
ដែលផលិតវ៉ាក់សាំង ជំងប
ឺ ៉ែស្ដ ព្រម
ទាំង ត្រូវបន្ថែមនូវការផ្សំផ្នែកជីវសាស្ត្រ
ជាច្រើនទៀត សម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើ
មនុស្ស និងប
 សុសត្វប
 ្រឆាំងន
 ឹងជ
 ំងឺឆ្កែ
ឆ្កួត ជំងអ
ឺ ុតគ
 ោ និងជ
 ំងគ
ឺ ោឆ្កួត។ ក្នុងឆ
 ្នាំ

១៩៥៥ វេជ្ជ. René Triau បាន

ក្លាយជានាយកវិទ្យាស្ថាន។ លោកត្រូវ
អភិវឌ្ឍ

វិទ្យាស្ថាន ក្នុងស
 ្ថានភាពដ៏

លំបាក ពីព្រោះហ
 េដរ្ឋា ចនាសម្ព័នត
្ធ ្រូវ
បាន បង្កើតឡ
 ើង
ធនធានទាំងអស់

គមង
្រោ នះេ នង
ឹ ច
 ញ
េ ជាលទ្ធផល
នៅ ៤០ ឆ្នាំក្រោយ!
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លក់វ៉ាក់សាង
ំ
ហានិភយ
័ ។

ឆ្នាំ ១៩៦០

១៩៥៨

១៩៦១-១៩៦៩

នៅខែមករា ឆ្នាំ១៩៥៨ វិទ្យាស្ថានន
 េះ
ត្រូវបានដាក់ឈ

្មោះថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជា។ កិច្ចសន្យារយៈពេលដប់ឆ្នាំ
រវាងរាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពា
ុជ និងវិទយា
្ ស្ថន
ា 
ប៉ស
ា រ័្ទ កង
ុ្រ បរា៉ ស
ី តវូ្រ បានចះុ ហតល
្ថ េខា
ជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ
១៩៥៨ ដោយ ប្រធានគណរដ្ឋមន្ត្រី
លោក ប៉ែន នុត និងនា
 យកវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក្រុងប
 ៉ារីស វេជ្ជ. Jacques Tré ិសោធន៍ត
 ្រូវបានដឹកនាំ
fouel។ មន្ទីរព
សំដៅទៅខាងផ្នែក ជីវសាស្ត្រ និង
រោគសាស្ត្រមនុស្ស។

នៅដើមឆ
 ១
ំា្ន ៩៦១ វេជ.្ជ Yves Goueffon អ្នកស្នងតំណែងប្រធានវិទ្យាស្ថាន
ពី វេជ្ជ. Triau។ ស្ថានភាពបាន
ល្អប្រសើរយ៉ង
ា ខ្លង
ំា
ចាប់ពព
ី ល
េ នះោ 
មក។ បារាំង បានផ្ដល់ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
យ៉ាងច្រើន ក្នុងកា
 រផ្ដល់ នូវបរិក្ខារ
ប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់
អ្នកឯកទេស
មន្ទរី ព
ស
ិ
ធ
ោ ន៍ប
 រ្រាំ ប
ូ នៃផ្នក
ែ សហបត
្រ -ិ
បត្តិការ  បច្ចេកទេសបារាំង ការបង្កើត
មន្ទីរពិសោធន៍ថ
 ្មី បណ្ណាល័យ រោង
បង្កាត់ពូជសត្វកណ្តរុ ។ ល។ បន្ទប
ា ម
់ ក
មានការចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត
នូវកម្មវិធី
ស្រាវជ្រាវ និង តាមដាន និងម
 ន្ទីរ
ពិសោធន៍ថ
 ្មីៗ។

ដោយប
 ្រើប្រាស់
ដែលបានមកពកា
ី រ

ដែលបក
្រ បទដោ
ៅ យ
ការវិនិយោគលើ គ្រឿង

សង្ហារឹម និង បរិក្ខារមន្ទីរពិសោធន៍ដ
ថ
៏ ្លៃ
(ការសម្អត
ា និង ការរម្ងប
ា ម
់ រ
េ គ
ោ ស
 ម្ភរា ៈ
ធ្វើអំពក
ី ែវ

ក្នុងឆ្ន
 ាំ ១៩៥៦ វ៉ាក់សាំងវីរុស
និងបាក់តេរីសម្រាប់ប្រើប្រាស់
លើម
 នុស្សត្រូវបានអភិវឌ្ឍ
ហើយ វ៉ាក់សាំង
២,៧៧៧,១៨០ ដូស ត្រវូ បាន
ផលិត កង
ុ្ន ឆំា្ន ១៩៥៧។

អាងដែលមានចំណុះធ
 ំ

សម្រាប់ការ រៀបចំក
 ្នុង ចំនួនច
 ្រើន នូវ
វ៉ក
ា សា
់ ង
ំ ជ
ង
ំ អា
ឺ សន្នរគ
ោ ឧកបរណ៍ប
 ង្កក
សម្ភារខ្ចប់ ឧបករណ៍ស
 ម្ងួត។ ល។...)
ត្រូវបានឧបត្ថម្ភ ក្រោមជំនួយប
 រទេសពី
ប្រទេសបារាំង (បីលា
 នរៀល) និង
កម្ចី (៥ លានរៀល) ពីថ
 វិកាជាតិ
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ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ស្ថានភាពរបស់វិទ្យាស្ថាន ដែល
នៅឆ្នាំ ១៩៥៩ ស្ថិតក្នុង
ស្ថានភាពមន
ិ ទៀងទាត់ន-ៅ 
ឡើយនោះ ត្រូវបានកែលម្អ
យ៉ាងច
 ្រើន នៅក្នុងឆ
 ្នាំ ១៩៦០។
នៅពេលនោះ វិទ្យាស្ថាន មាន
បុគ្គលិក ច
 ំនួន ១០៦ រូប។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦១ វេជ្ជ.Claude Chastel
បានបង្កើតផ្នែកវិសាណូសាស្តមនុ
្រ ស្ស
និងបាណកសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ ដែល
ជាមន្ទីរពិសោធន៍ ជំងឺឆ្លង
តាម
សត្វល្អិតទីមយ
ួ នៅក្រៅបទ
្រ ស
េ បារាំង
ដែលធកា
្វើ រស្រាវជ្រាវ ប្រភេទនេះ និង
ដែលទទួលបាន នូវលទ្ធផល ប្រកប
ដោយផ្លែផ្កា។ មន្ទីរពិសោធន៍ន
 េះបាន
ញែកយ៉ាងរហ័ស នូវវីរុស ជំងឺគ្រុន
ឈីក (chikungunya) (១៩៦១)

ប្រភេទសេរ៉ូមផ្សេងៗ នវីៃរុស ជំងឺ
គ្រុនឈាម(១៩៦២) វីរុស Getha
និងវីរុសជំងរឺលាកខួរក្បាល (Japanese
encephalitis) (១៩៦៦)។ ការសិក្សា
លម្អិតក្នុងផ្នែក ជំងឺឆ្លងតា
 ម សត្វល្អិត
(arbovirology)
បាននាំមក
នូវ
ការបោះពុម្ពផ្សាយ អត្ថបទ វិទ្យាសាស្ត្រ
ជាច្រើន ។ លោកក៏បានសិក្សាលវើីរុស
គ្រុនស្វិតដ
 ៃជើង និងជំងឺឆឆ្ក
្កែ ួត លើ
មនុស្សផ
 ងដែរ។
មន្ទីរពិសោធន៍
បាណកសាស្ត្រ ត្រូវបានបង្កើតឡើង
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៧ ដោយ វេជ្ជ. Klein
មកពី ORSTOM (បច្ចុប្បន្នជា IRD)
ដើម្បីសិក្សាអំពស
ី ត្វល្អិតក្នុងព្រៃ ដែល
បឺតឈាម
សម្រាប់បុព្វហេតុ
វេជ្ជសាស្ត្រ និងប
 សុពេទ្យ ការឆ្លងជំងឺ
របស់ពួកវាតាមរយៈមីក្រុប និងវដ្ដនៃ
ការចម្លងរ
 ោគរបស់ពួកវា
ក្រោម
កិច្ចសហការយ៉ាងជ
 ិតស្ន
 ិទ្ធ ជាមួយនឹ
 ង
ផ្នែកវិសាណូសាស្ត្រ។
ជាមួយនឹងបរិក្ខារ ដ៏ទំនើប សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាទទួលបាន នូវ សេវាកម្មយ៉ាង
ទូលំទូលាយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ខាងផ្នែកគីមវីិភាគ ដែលជាសេវាកម្ម ដ៏

មាន គុណតម្លៃ សម្រាប់ ការវិភាគ
ជលវិទយា
្ អ
ព
ំ ធ
ី ម្មជាតិ និងស
 មាសធាតុ
របស់ទ
 ឹក
សម្រាប់គោលបំណង
ឧស្សាហកម្មសម្រាប់ គីមីវិទ្យា ផ្នែក
ឧស្សាហកម្ម និងឱ
 សថសាស្ត្រ និង
សម្រាប់ ការសិក្សា អំពីអាស៊ីតប្រ៉ូមិច
(bromatology) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាតអ
់ ំពី
គុណភាព នៃផលិតផល សម្រាប់ធ្វើ
អាជីវកម្ម ភាពមិនសុទ្ធ និងជាតិពុល
របស់វា។
ជាឧទាហរណ៍ នៅសម័យន
 ោះ មន្ទីរ-
ពិសោធន៍នេះ បានបង្ហាញពីវត្តមាន
របស់ទ
 ឹកក្នុងខេត្តរតនគីរី ដែលមាន
សមាសធាតុខ
 និជ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង
ំ ៏ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវ
ទឹក Evian។ ការក្លែងបន្លដ
បានរកឃើញ ដោយមន្ទីរព
 ិសោធន៍
នេះ។ ប្រេងធ្មៃក្នុងប
 រិមាណយ៉ាងច
 ្រើន
សន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលមកពី ប្រទេស
អង់គស
េ្ល និងដ
 ល
ែ ឆង
្ល កាត់តាមបទ
្រ ស
េ
សិង្ហបុរី ត្រូវបានរកឃើញថាមា
 នលាយ
ប្រេងរ៉ែ ៤០% ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ
ប្រេងនេះ មិនអា
 ចប្រើប្រាស់សម្រាប់
ការផលិតថ្នាំពណ៌បាន។ ដូចគ្នានេះ
ដែរ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យនំសណ្ដែក
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ខ្មែរ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ
វិទ្យាសា្ថនប៉
 ាស្ទ័រ
ទី ២ នទ
ៅ ួលគោក
និងបុគ្គលិក នៅឆ្នាំ

ខ្មែរ

ដីសម្រាប់ការនាំចេញ គេសង្កេតឃើញ
មានសារធាតុព
 ុល ដែលអាចបង្កជំងឺ
មហារីកថ
 ្លើមប្រភេទ aflatoxin hepa េះត្រូវ
totoxic ហើយដែលសារធាតុន
បានហាមឃាត់ម
 ិនឲ្យប្រើប្រាស់ នៅ
ក្នុងចំណអា
ី ហារ។
មន្ទីរពិសោធន៍គីមីវេជ្ជសាស្ត្រ ដែល
បានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ
 ្នាំ១៩៦២ នឹង
ធ្វើការវិភាគ ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ និងកា
 រ
វិភាគវ៉ាក់សាំងថ
 ្មីៗ (វេជ្ជ. Srey Thonn
ជីវវិទូ និងវេត្រាណូវិទូបសុសត្វ) និង
ផ្ដល់ជូន មន្ទីរពេទ្យនូវការវិភាគកាន់តែ
លម្អិតដូចជាការធ្វើតេស្ដជីវគីមីសាស្ត្រ
និង ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងការអង្កេត
ពិសេសដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀត។ ក្នុង
ទសវត្សទី ៦០ មន្ទីរព
 ិសោធន៍ទាំងនេះ
សម្រេចបាន នូវការស្រាវជ្រាវផ្នែកគីមី
លើ aflatoxin ឬ haemoglobinopathies និងលើ glucose-6-phosphate dehydrogenase។ មន្ទីរ
ពិសោធន៍កាយវិភាគវិទ្យា  រោគសាស្ត្រ
ដែលបានបង្កើតឡើងដ
 ោយ
វេជ្ជ.
Jean-Jacques Salaün បានឆ្លើយតប
ទៅនឹងសំណើពីក្រុម
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វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីចូលរួមក
 ្នុងកា
 រសិក្សា
ស្រាវជ្រាវពិសោធន៍លើសត្វ។ លោក
បានញែក វីរុសសត្វប្រជៀវ នៅក្នុង
ទីក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងឆ
 ្នាំ ១៩៦៩។ នៅ
ក្នុងពេលនោះ បុគ្គលិកស
 រុបមានចំនួន
១៤២ រូប។ ការឧបត្ថម្ភ ប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពពីជំនួយការជាតិខ
 ្មែរ និង
បារាំងបានធ្វើឲ្យភាពជោគជ័យ ដែល
មិនអាចប្រកែកបាននេះ ក្លាយជាគំរូ
នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ប្រកបដោយ
ជោគជ័យ រវាង ប្រទេសទាំងព
 ីរ ក្នុង
ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ។
ក្រោយពីជំនះបាននូវ
ការលំបាកជាច្រើន រហូតដល់ឆ្នាំ
១៩៦០ វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា៉ រ័្ទ កម្ពុជា
ធានាបាននូវការរីកចម្រើន
លូតលាស់យ
 ៉ាងរលូន និង
ប្រកបដោយជោគជ័យ
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ឆ្នាំ ១៩៦០
វិទ្យាស្ថ
 ានប៉ាស្ទរ័ក្រុងភ្ន
 ំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាវេជ្ជ René Triau (1955-1960)
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១៩៨៦ 

១៩៧៥-១៩៧៩ ១៩៨៥

១៩៨៦-១៩៨៨

រហូតដល់ សម័យបំផ្លិចបំផ្លាញ នៅ
ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៩ ។

ចក្ខុវិស័យនៃបេសកកម្មស
 ្រាវជ្រាវរបស់
អ្នកធ្វកា
ើ រនប៉
ៅ ស
ា រ័្ទ កម្ពុជាកង
ុ្ន ឆ១
ំា្ន ៩៨៦
នឹងលេចចេញ ជារូបរាង ដោយសារ
មានការអញ្ជើញ ឲ្យចូលរួម ក្នុងពិធី
សម្ពោធមន្ទីរពិសោធន៍ ក្នុងវិទ្យាស្ថាន
អនាម័យ និងអ
 េពីដេមីសាស្ត្រ និង
សុខភាពសាធារណៈ។ សំណង់ន
 េះ
ដែលពង
ឹ ផ្អក
ែ យង
ា៉ ខ្លង
ំា  លើសាស្តចា
្រា រ្យ
របស់វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ (វេជ្ជ. Gilles
Marchal និង វេជ្ជ. Paul Martin)
ត្រូវបានបើកស
 ម្ពោធនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ
ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨៦ ក្រោមឈ

្មោះថា “ វិទ្យា
ស្ថានប៉ាស្ទ័រ ក្រុងភ្នំពេញ” ដែលបាន
សាងសង់
នៅក្នុងបរិវេណតំបន់
ទួលគោក
ក្រោមការដឹកនាំរបស់
ឱសថការី វេជ្ជ. គ្រុយ ស៊ុនឡាយ។ ពិធី
សម្ពោធបានប្រព្រឹត្តទៅ ដោយមាន
ការចូលរួមពី វេជ្ជ. យឹត គីមសេង
រដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ សខា
ុ ភិបាល សាសច្រ្តា ារយ្ 
Durosoir នាយកគ្រប់គ្រង វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក្រៅប្រទេស
និងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
និងល
 ោក
Jérome Kanapa ប្រធានសមាគម
ដើម្បី កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
ទំនាក់ទំនង
ជាមួយ ប្រទេសកម្ពុជា (ADRAC)។

ចាប់ពឆ
ី ្នាំ ១៩៧៩ ក្រសួង
សុខាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋ
ប្រជាមានិតកម្ពុជាបានបន្តក
 ្ដី
សង្ឃឹម ក
 ្នុងកា
 រកសាងវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាឡើងវិញ។

ក្នុងខ
 ែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨៥ ក្នុងដំណើរ
ទស្សនកិចទ
្ច ៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីស វេជ្ជ.
Nouth Savong អនុរដ្ឋមន្តក
្រី ្រសួង
សុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា បាន
ស្វែងរក ការណាត់ជួបមួយ ជាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យ Jean-Luc Durosoir។
ក្នុងព
 េលជួបប
 ្រជុំ មានការលើកយក
មកពិភាក្សា នូវដំណាក់កាលផ្សេងៗ
ស្តីពផ
ី លិតភាព និងកា
 រលំបាកនានា
ដែល វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បាន
ឆ្លងកាត់ ការបណ្ដុះបណ្ដាល អ្នក
វិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរ
និងកា
 របង្កើតពន្លក
មន្ទីរព
 ិសោធន៍អនាម័

យជាតិ
និង
សុខភាពសាធារណៈ ក្រោមជ
 ំនួយព
 ី
វិទ្យាស្ថានជាតិ
អនាម័យ
និង
អេពីដេមីសាស្រ្តក្រុងហាណូយ
រួម
ជាមួយនឹង
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ផ្សេងៗទៀត។
គំនត
ិ ដ
 ល
ែ ថា អា
 ចនង
ឹ មាន
ជំនយ
ួ  ដែលមានលក្ខណៈ
កាន់តែផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ
កំពុងតែទទួលបាននវូ ការជម្រញ
ុ 
ទឹកចិត។
្ត

១៩៩២
នៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ
វិទយា
្ ស្ថន
ា 
មានបគ
ុ ល
្គ ក
ិ ច
ន
ំ ន
ួ មប
ៃ្ភ រំ្រា ប
ូ ។ បុគ្គលិក
ជាន់ខ្ពស់ ត្រួតពិនិត្យមើល បុគ្គលិក
ក្រោមប
 ង្គាប់
នៅក្នុងផ្នែកវិភាគជីវវេជ្ជសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវ អតិសុខុមជ
 ីវសាស្ត្រ លើជំងឺ ប៉ារ៉ាស៊ីត
ពោះវៀន ជំងគ
ឺ ្រុនឈាម និងការសិក្សា
អំពម
ី ល
ូ ហេតន
ុ ជំ
ៃ ងរា
ឺ គរូសក
 មា
ុ រ។ វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា៉ រ័្ទ ភព
ំ្ន ញ
េ  បានបណះុ្ដ បណ្ដាល
បុគ្គលិករបស់ខ្លួន បុគ្គលិកជាន់ខ
 ្ពស់ប្រចាំភព
ំ្ន ញ
េ និងតាមបណ្ដាខត
េ ្ត និងនស
ិ ស្ ត
ិ 
ផ្នែកប៉ារ៉ាសិតសាស្ត្រ លោហិតសាស្ត្រ
ជីវគីមីសាស្ត្រ គ្លីនិក ហ៊្សែនម៉ូលេគុល
និងវិសាណូសាស្រ្តវេជ្ជសាស្ត្រ។
វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា៉ រ័្ទ កង
ុ្រ បរា៉ ស
ី  យល់ឃញ
ើ 
ថា ខ្លន
ួ គរួ តែចូលរួមឲយ្ បានកាន់តែខ្លង
ំា 
ទៀត នៅក្នុងផ
 ្នែកនេះ នៃពិភពលោក
និងគរួ អភិវឌឍ្ នវូ ទនា
ំ ក់ទន
ំ ងថៗ
ី្ម ជាមួយ
នឹងវទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា នះេ ដល
ែ នះេ ជាចក្ខវុ ស
ិ យ
័ 
មួយ ដែលត្រូវបានជម្រុញ លើកទឹក
ចិតក
្ត ្រៅផ្លូវការនៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៧
ដោយ នាយកដ្ឋន
ា អាសី៊ នៅ Quai
d’Orsay។

ចាប់តាំងពឆ
ី ្នាំ ១៩៨៨ មក
បេសកកម្មជាច្រើនដ
 ែលត្រូវបាន
រៀបចំឡើង ដ
 ោយអគ្គប្រតិភូនៃ
វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រក្រៅប្រទេស
ដែល បច្ចុប្បន្នមា
 នឈ្មោះថា
បណ្ដាញវិទ្យាស្ថាន ប
 ៉ាស្ទ័រ
អន្តរជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើង
(វេជ.្ជ Bernard Ivanhoe,

Georges Le Gonidec,
Yves Germani...) ដើម្បីផ្ដល់

ការបណ្ដុះ បណ្ដាល និងជំនួយ
បរិក្ខារ និងសម្ភារប្រើប្រាស់ ជា
លទ្ធផលនបេ
ៃ សកកម្មទាង
ំ នះេ ។

គំនិតនេះក៏បានបន្ត តាមសំណើរបស់
លោកស្រី គ្រុយ ស៊ុនឡាយ និងការ
ព្យាយាមរបស់សាស្រ្តាចារ្យ Michel
Blanchot សម្រាប់ការបន្តវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា  ។ ជំនួបរវាងសាស្រ្តាចារ្យ
Durosoir និង វេជ្ជ. យឹម ឆៃលី រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសុខាភិបាល នៃប្រទេសកម្ពុជា
អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោក ឈា ថាំង
អគ្គនាយក សុខាភិបាល វេជ្ជ. ម៉ម
ប៊ន
ុ ហេង និងរដ្ឋមន្តក
ី្រ ស
្រ ង
ួ ការបរទេស
កម្ពុជា លោក ហោ ណាំហុង ត្រូវបាន
រៀបចំឡង
ើ នច
ៅ ង
ុ ខក
ែ ក្កដាឆ្នំ ា ១៩៩២។
ជាចុងបញ្ចប់ ផ្ទៃដីទំហំ ៨០០០ ម2
សម្រាប់សាងសង់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រថ្មី
នៅក្បែរ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ត្រូវបាន
កំណត់ និងផ្ដល់ជូន។ សេចក្ដព
ី ្រាង
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង រដ្ឋកម្ពុជា និង
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ក្រុងប
 ៉ារីស ត្រូវបាន
រៀបចំ រួចរាល់ ហើយបន្ទាប់ពីបាន
ពិភាកសា
្ ជាចន
ើ្រ មក កិចព
្ច ម
្រ ពៀ្រ ងតវូ្រ
បានសម្រេចចេញនៅ ថ្ងៃទី ៣១
ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩២។
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ខ្មែរ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅ
នៃគម្រោងមន្ទីរ
ពិសោធន៍ប្រចាំ
តំបន់ - អាសីុ

ឆ្នាំ ២០១៣
ផ្លូវចូលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទរ័កម្ពុជា

១៩៩៤
ខ្មែរ

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង នេះ
ត្រវូ បានដាក់ជន
ូ ទៅ គណៈរដ្ឋមនី្ត្រ
ហើយនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា
ឆ្នាំ ១៩៩២កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា នាទីក្រុង
ភ្នំពេញដោយសាស្រ្តាចារ្យ
Maxime Schwartz អគ្គនាយក
នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ និង វេជ្ជ.
យឹម ឆៃលី សម្រាប់រដ្ឋកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ពិធី
បើកការដ្ឋានដំបូង
ត្រូវបានប្រារព្ធ
ធ្វើឡើងដ
 ោយ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង លោកស្រី Simone
Veil និង វេជ្ជ. ឈា ថាំង រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងស
 ុខាភិបាលកម្ពុជា ដោយមាន
ការចូលរួមព
 ីសាស្រ្តាចារ្យSchwartz។
ក្នង
ុ អឡ
ំ ង
ុ ពល
េ
ធទ
ើ្វ ស្សនកិចន
្ច ះេ
ប្រតភ
ិ បារា
ូ
ំង បានជួប ជាមួយនឹង
ឥស្សរជនផ្សេងៗ ដូចជា ៖ វេជ្ជ. Dy
Narong Rith និង វេជ្ជ. ម៉ម ប៊ុនហេង
រដ្ឋលេខាធិការ វេជ្ជ. អេង ហួត ប្រធាន
PMI, វេជ្ជ. Oum Sophal នាយក
វិទ្យាស្ថានអនាម័យ វេជ្ជ. Kong Kim
់ ោគរបេង
San នៃវិទ្យាស្ថាន កម្ចាតរ
វេជ្ជ. Heng Khon Noum នៃសេវាកម្ម
ថែទាំព្យាបាល ជំងឺហង់សិន លោក
Lim Seng Neoy អនុរដ្ឋមន្ត្រី។
ឥស្សរជនសំខាន់ៗទាំងនេះមានសច
េ ក្ដី
សោមនស្សរីករាយ ចំពោះការរស់ឡើង
វិញនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា និងបាន
ធានាដល់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ អំពកា
ី រ
ជួយជ
 ្រោមជ្រែងរបស់ ពួកគេនា
 ពេល
អនាគត។ លោក François Fillon
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ឆ្នាំ ២០១៣

១៩៩៥-២០០៨
ដែលនៅពេលនោះ ជា រដ្ឋមន្តក
្រី ្រសួង
អប់រំ
និងស
 វ្រា ជវ្រា
កង
ុ ្ន ពល
េ ធើ្វ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកប្រទេសកម្ពុជា
បានមានការ
ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
ចំពោះទំហំនៃការដ្ឋាននេះ។

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៥
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា ត្រូវបានបើក
សម្ភោធជាផ្លូវការ ដោយ ព្រះអង្គម្ចាស់
នរោត្តម រណឬទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយមានការចូល
រួមពីសាស្រ្តាចារ្យ Bernard Debré
រដ្ឋមន្តក
ី ្រ ស
្រ ង
ួ សហប្រតប
ិ ត្តិការ បារាំង។
វេជ្ជ. François Flye Sainte-Marie ក៏
បានធ្វើជានាយកវិទ្យាស្ថានន
 េះ ជា
ផ្លូវការ ហើយ លោកស្រី គ្រុយ ស៊ុន
ឡាយ ដែលជាអ្នកផ្តួចផ្តើម បង្កើត
វិទ្យាស្ថានបស
ា ៉ រ័ ្ទ កម្ពុជា ត្រវូ បានតង
ែ តាំង
ជានាយករង។ ទំព័រសករាជថ្មីសម្រាប់
វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក
 ម្ពុជា
និងក
 ិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ ខ្មែរ-បារាំង ត្រូវបាន
បើក។
វិទយា
្ ស្ថន
ា បានអភិវឌឍ្ ផក
ែ្ន ជីវសាស្ត្រ
គ្លីនិកទ
ម
ី ួយ លើពិភពលោក និងបាន
បង្កើតនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើគុណភាពរបស់
ខ្លួន នៅក្នុងវិស័យនាំមុខគ
 េមួយនេះ។
ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ យើងបានបង្កើត
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្រោយ ទទួលវ៉ាក់
សាំងជំងឆ
ឺ ្កែឆ្កួត និងការផ្ដល់ប្រឹក្សា និង
ធ្វើតេស្ដឈាម
រកមេរោគអេដស៍

២០១៣
ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសំងាត់
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
យើងក៏បាន
អភិវឌ្ឍ នូវសកម្មភាពជាប្រពៃណីផ្សេង
ទៀតរបស់បណ្ដាញ វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ
អន្តរជាតិ និងជាពិសេស ការស្រាវជ្រាវ
ជីវវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកថន
្មី ៃវិសាណូវិទ្យា
(១៩៩៦)
ជំងឺរាតត្បាត
(១៩៩៨) និងការឆ្លងរាតតបា
្ ត ដយ
ោ
ម៉ូលេគុលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ (២០០១)
និង ការសិកសា
្ អ
ព
ំ ី បព
្រ ន
័ ភា
្ធ ពសំ៊ា
(២០០៥)។ បន្ទាប់ពីមានចរន្ត នៃ
ការលេចឡើងន
 ូវ វីរុស ដែលបណ្ដាល
ឲ្យកើតមាន ជំងផ
ឺ ្លូវដង្ហើម ស្រួចស្រាវ
 ំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ
ធ្ងន់ធ្ងរ (SARS) និងជ
ិ ធ
ោ ន៍ប
 ចា
្រ ត
ំ ប
ំ ន់
បក្សី (H5N1) មន្ទីរពស
ដែលមានសវុ ត្ថភា
ិ ព ជីវសាស្ត្រកម្រិត
P3 ត្រូវបានកសាងឡើង និងប
 ំពាក់
បរិក្ខារសម្ភារ ក្រោមជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល
បារាំង និងអា
 មេរិក និងកម្ចីពទ
ី ីភ្នាក់ងារ
អភិវឌ្ឍន៍បារាំង។

មន្ទីរពិសោធន៍ ត
 ្រូវបានសម្ពោធ
នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ
២០០៨ ដោយមានការចូលរួម
ពី វេជ្ជ. ម៉ម ប៊ុនហេងរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងសុខាភិបាល និងលោក
ស្រី Rama Yadé រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងការបរទេស និងសិទ្ធិ
មនុស្សបារាំង។

នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
ទិវាប
 ុណ្យខួបលើកទី ៦០ របស់
វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រកម្ពុជា នឹងមា
 នការចុះ
បឋមសិលា សាងសង់ អាគារមន្ទីរ
ពិសោធន៍ សម្រាបកា
់ រស្រាវជ្រាវ ជំងឺ
ឆ្លង និងភ្នក
ា ងា
់ របង្កជង
ំ ថ
ឺ ៗ
ី្ម ប្រចាំតប
ំ ន់
(មន្ទរី ពិសធ
ោ ន៍បចា
្រ តំ
ំ បន់  - អាសី)
ុ ។
អាគារនេះ
ត្រូវបានសម្ពោធដោយ
សាស្រ្តាចារ្យ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសង
ួ ស
 ខា
ុ ភិបាល សាស្ត្រាចារយ្ Alice
 ៉ាស្ទ័រ
Dautry អគ្គនាយក វិទ្យាស្ថានប
និង លោក Serge Mostura រដ្ឋទូត
ប្រទេសបារាំងប
 ្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។
អាគារនះេ ទទួលបានជន
ំ យ
ួ ពី វិទយា
្ ស្ថន
ា
ប៉ាស្ទ័រ, INSERM, ANRS, AIRD/IRD
និង Fondation Mérieux។ វេជ.្ជ Flye
្រា រយ្ Yves
Sainte-Marie, សាស្តចា
Buisson (២០០០ -២០០១) វេជ.្ជ
Jean-Louis Sarthou (២០០១២០០៩) និងសាស្ត្រាចារ្យ Vincent
 ខ
ី ែ សីហា ឆ្នំា ២០០៩)
Deubel (តាំងព
បានបន្ត នូវបេសកកម្ម ដែលកំណត់
ដោយ លោក Louis Pasteur លើការ
ស្រាវជ្រាវអំពស
ី ុខាភិបាលសាធារណៈ
និងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល
ដោយ

ទឹកចិត្ត
និងកា
 រសបបា
្ យរក
ី រាយដច
ូ 
ដល
ែ មាន។
គិតត្រឹម ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣
មានមនុស្សជាង ១៦៦ នាក់
ដែលកំពុងប
 ម្រើការងារ
នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
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ខ្មែរ

វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រក
 ម្ពុជា

៦០ ឆ្នាំ ក្រោយព
 ីបានបង្កើត
ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជានៅតែគោរពតាម អា
 ទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
លើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងជ
 ំងឆ
ឺ ្លងថ្មីៗ
ដោយផ្ដល់ឱកាសស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និង
ការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត ជាលក្ខណៈជាតិ និង
អន្តរជាតិស្ដីពីជីវវវេជ្ជសាស្ត្រ និងជ
 វី សាស្ត្រ
ម៉ល
ូ គ
េ ល
ុ ជាពិសស
េ គន
ា្ម ពរី នៅក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ ។

វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
អនុវត្តនូវ
ការសវ្រា ជវ្រា បក
្រ បដយ
ោ នវានុវត្តភាព
រួមជាមួយនឹង ការសិក្សា ផ្នែកគ្លីនិក
អតិសុខុមជ
 ីវសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
និងជំងឺរាតត្បាត។ អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់
វិទយា
្ ស្ថន
ា បានចល
ួ រួម ជាមួយន
ង
ឹ អាជ្ញធ
ា រ
សុខាភិបាល ក្នុងការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ
ស្វែងរកភ្នាក់ងារ បង្ករ
 ោគដើម្បីឆ្លើយ
តបចំពោះជំងឺ រាតត្បាត ការសិក្សាអំពី
កត្តាគ្រោះថ្នាក់ និងការបង្ការ។
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កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបអាចជួយក្នុង
ពេលជាក់ស្ដែង ដើម្បី ធ្វើការកំណត់
អត្តសញ្ញណ
ា បាក់តរេ វី រី ស
ុ និងបារ
៉ ស
ា៉ ត
ី៊
ព្រមទាំង ការសិក្សាអំពកា
ី រឆ្លើយតប
របស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
ទៅនឹងជំងឺ។
អាទិភាព គឺការស្រាវជ្រាវគ្លីនិកល
 ើអ្នក
ជំងឺផ្ទុកម
 េរោគអេដស៍/ជំងអ
ឺ េដស៍រួម
ជាមួយជំងផ
ឺ ្សេងទៀត (ឧ. ជំងឺរបេង)
ការព្យាបាលការបង្ការការចម្លងពីម្ដាយ
ទៅទារក ការសិក្សាអំពជ
ី ំងឺគ្រុនចាញ់
ជីវចម្រុះរបស់វា និងភា
 ពស៊ាំ ទៅនឹង
ឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងហ្វីល
ផ្តិតវីរុសចម្លងដ
 ោយសត្វម
 ូស ដូចជា
ជំងគ
ឺ ្រុនឈាម និងវីរុស ជំងឈ
ឺ ីក
(Chikungunya) (វីរុសដែលត្រូវបាន
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 ំណត់ អត្តសញ្ញាណ ជាលើកដំបូង
ក
នៅវិទ្យាស្ថាននេះកាលពី ៥០ ឆ្នម
ាំ ុន)
ការសិក្សា អេពីដេមីសាស្ត្រ និងវិសាណូវិទ្យារបស់មីក្រុប ដែលចម្លងដ
 ោយ
សត្វ ដែលបង្កឲ្យមាន ជំងឺឆ្លងព
 ីសត្វ
(ឆ្កែឆ្កួត ផ្ដាសាយបក្សី វីរុសហាន់តា
(hantavirus) វីរុសជំងឺ leptospirosis, វីរុស Nipah និងភ្នាក់ងារបង្ក
រោគថ្មីៗ ផ្សេងទៀត)។ អ្នក សវ្រា ជវ្រា 
ទាំងនះោ  គឺជា អ្នកតស
ួ ្រ តយ
្រា  នៅក្នុង
តំបន់
និងបានដឹកនាំ
ក្រោម
កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការជាមួយន
 ឹង
ទីភ្នាក់ងារ សុខាភិបាលជាតិ ជាមួយ
នឹងអ
 ង្គការអន្តរជាតិ (WHO, DHHS,
FAO...) និងដ
 ោយមានការសហការ
ជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងប៉ារីស
បណ្ដាញ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអន្តរជាតិ
តំបន់អា
 ស៊ាន និងជាមួយន
 ឹងគ
 ្រឹះសា្ថន
វិទ្យាសាស្ត្រអឺរ៉ុប និងអាមេរិកជាច្រើន។
កិច្ចការវិទ្យាសាស្ត្រ ទាំងនេះ អាចធ្វើ
ទៅបាន តែដោយសារមូលនិធដ
ិ ែល
ទទួលបានមកពី ជំនួយគម្រោងប្រកួត
ប្រជែងខ្ពស់ ដែលសង្កតធ
់ ្ងន់លើគ
 ុណភាពរបស់អក
្ន សវ្រា ជវ្រា មកពវី ទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា និងស
 ហការីរបស់ពួកគេ
ព្រមទាំង
ភាពពាក់ព័នន
្ធ ៃកិច្ចការ
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បញ្ហាប្រឈមនិងក
 ្តីសង្ឃឹមរបស់
វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រក
 ម្ពុជា
វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ ពួកគេ។ វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រ
ប្ដេជ្ញាបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ វ័យក្មេង ក្នុងការគិត
និងសរសេរ
គម្រោងរបស់ពួកគេ
ក៏ដូចជា  ដើម្បីសម្រេចបានជាក់ស្ដែង   
នូវការប្រើប្រាស់បរិក្ខារ កាន់តែទំនើប
ទៅៗ។

ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ ដើមប្ ី បុពហ
្វ ត
េ ុ
សុខភាព ដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
នឹងត្រូវរក្សាឲ្យបាន។

ការបង្រៀននេះគឺ រៀបចំត្រៀម អ្នក
ស្រាវជ្រាវកម្ពុជាវ័យជំនាន់ក
 ្រោយ ក្នុង
ការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងជំងឺ។ សុខភាព និងភា
 ពរុងរឿង
របស់ប
 ្រជាជន ពឹងផ្អែក មួយផ្នែកទ
 ៅ
លើអ
 ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះ។
ដើម្បី
សម្រេចបាន និងប
 ន្តបស
េ កកម្មរបស់
វិទយា
្ ស្ថន
ា បស
ា៉ រ័្ទ  កម្ពុជា សូមលើកយក
ប្រសាសន៍មយ
ួ ឃ្លា របស់លក
ោ Louis
Pasteur សម្រាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវ ៖
“ វិទ្យាសាស្ត្រ ផ្ដល់នូវ ដំណោះស្រាយ
ទិន្នន័យ ជាបន្តបន្ទាបស
់ ម្រាប់ សំនួរ
“ហេតុអ្វី” ដែលមានលក្ខណៈ កាន់តែ
ស្មគ
ុ ស្មញ
ា ទៗ
ៅ កាន់តែជិតទៅៗ ទៅ
នឹងចំណុចស
 ្នូល នៃបាតុភូត”។ វាគឺជា
ការស្រាវជ្រាវ និងការស្វែងរកដំណោះ
ស្រាយសម្រាប់ បញ្ហប្រ
ា ឈមធំៗ ក្នុង
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វិទ្យាស្ថានមាន មន្ទីរព
 ិសោធន៍ទ
 ំនើបៗ និងឧ
 បករណ៍ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
សម្រាប់ធ្វើការបំបែក និងស
 ិក្សាអំពីភ្នាក់ងារបង្ករោគ ដ៏កាចសាហាវ រួមមាន
ដូចជា ៖

• មន្ទីរព
 ិសោធន៍ជ
 ីវសុវត្ថិភាពកម្រិត៣
• មន្ទីរពិសោធន៍ចល័តស្វយ័ត បំពាក់ដោយ ឧបករណ៍ជីវសាស្រ្តម៉ូលេគុល
សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងគ
ឺ ្រុនចាញ់យ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ទ
 ីកន្លែង
• មន្ទីរព
 ិសោធន៍ស
 ត្វ សម្រាប់ធ្វើការសិក្សាព
 ិសោធន៍ល
 ើពពួកស
 ត្វកកេរ និង
• មន្ទីរព
 ិសោធន៍ស
 ត្វល្អិតសម្រាប់សិក្សាទៅលើវដ្តនៃមេរោគនៅក្នុងសត្វម
 ូស
• ឧបករណ៍ក
 ំណត់លំដាប់ទិន្នន័យខ
 ្ពស់ (high throughput sequencer)
សម្រាប់វិភាគភាពចម្រុះនៃសេនេទិចរបស់វិរុស ឬបរិក្ខារវិភាគកោសិកាឈាម
និងម
 ៉ូលេគុលជីវសាស្រ្ត សម្រាប់សិក្សាអំពជ
ី ំងឆ
ឺ ្លង (pathophysiological
infections) និងស
 ្រាវជ្រាវរកកាតាលីករ ដែលអាចព្យាករណ៍ព
 ីភាពធ្ងន់ធ្ងរ
នៃជំងឺ។
ការស្រាវជ្រាវអំពជ
ី ំងឆ
ឺ ្លងដ
 ែលមានលេចឡើងថ
 ្មីៗ នៅក្នុងតំបន់អា
 ស៊ីអាគេ្នយ៍
ទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រអ
្ត ន្តរវិទ្យាស្ថានដែលរួមបញ្ចូល នូវមុខ
ជំនាញជាច្រើន។ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាតិដៃគូ
គ្រឹះស្ថានបារាំងជាសមាជិកន
 ៃសម្ព័ន្ធ AVIESAN (INSERM, ANRS, AIRD/
IRD, CIRAD, Fondation Mérieux) និងដៃគូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប
វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកំពុងប
 ង្កើតកា
 រស្រាវជ្រាវថ្មីៗ អំពជ
ី ំងឺឆ្លងព
 ីសត្វនៅ
ក្នុងទ
 ស្សនាទាន “សុខភាពមានតែមួយ”។ មន្ទីរពិ
 សោធន៍ថ្នាក់តំបន់ស
 ម្រាប់
ការសិក្សាអំពីជំងឆ
ឺ ្លងដែលលេចឡើងថ
 ្មីៗ
នឹងត
 ្រូវបង្កើតឡើងន
 ៅក្នុងឆ
 ្នាំ
២០១៣ ដើម្បប
ី ្រមូលផ្តុំអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយមកពក
ី ្នុងតំបន់។
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LE LABORATOIRE
MOBILE AUTONOME

បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានប
 ៉ាស្ទ័រក
 ម្ពុជា
ការស្រាវជ្រាវ៖

• វិសាណូវិទ្យា៖ ជំងឺលេចឡើងថ
 ្មីៗ៖ ជំងគ
ឺ ្រុនផ
 ្តាសាយបក្សី (H5N1) ជំងឺរាតត្បាតគ្រុនផ្តាសាយជ្រូក(H1N1) ជំងគ
ឺ ្រុនឈាមជំងគ
ឺ ្រុនឈីក (Chikungunya) វីរុស

ខ្មែរ

ជំងឺរលាកខួរក្បាល ជំងឺពងបែកប
 ណ្តាលមកពម
ី េរោគ Enterovirus 71(EV71) វីរុសឆ្លងព
 ីសត្វព្រៃ (ពពួកស
 ត្វកកេរ ប្រចៀវ ជ្រឹង។ល។) មេរោគអ
 េដស៍/ជំងឺ
អេដស៍និងម
 េរោគថ្លើម (ប៉ូល ANRS អាស៊ីអាគ្នេយ៍)។
• បាក់តេរីសាស្រ្ត៖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាក់តេរីបង្កជំងឺផ្សិត (mycobacteria), ជំងឺ leptospirosis, និងជំងឺ myelioidosi ភាពស៊ាន
ំ ឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក បាក់តេរី
ប្រភេទហ៊្សេណូ (genotyping bacteria)។
• ប៉ារ៉ាសិតសាស្រ្ត៖ ជំងឺគ្រុនចាញ់ (ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់) និងភាពចម្រុះនៃសេនេទិចរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ ការធ្វរ
ើ ោគវិនិច្ឆ័យបឋម និង
ដំណើរវិវត្តនន
៍ ៃជំងឺយន្តការនៃភាពស៊ាំនិងវិធីសាស្ត្របណ្តុះប៉ារ៉ាស៊ីត។
• ការសិក្សាពីប្រព័ន្ធការពារ និងភា
 ពស៊ាំ៖ ការឆ្លើយតបរបស់កោសិកាទៅនឹងការឆ្លងជំងអ
ឺ េដស៍ និងជ
 ំងឺផ្សេងផ្សំគ្នា (របេង) មេរោគគ្រុនឈាម ស្ថានភាពនៃ
ភាពស៊ារំបស់ទារកទើបកើតដ
 ែលអាចឆ្លងមេរោគអេដស៍។
• អេពីដេមីសាស្រ្ត និងសុខភាពសាធារណៈ ៖ ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ ការវិភាគ
្ត
ហានិភ័យការអន្តរាគមន៍ និងអ
 នុសាសន៍អំពជ
ី ំងឺរ៉ាំរ៉ៃ / ជំងឺរាតត្បាត៖ មេរោគ
អេដស៍/ ជំងអ
ឺ េដស៍ ជំងរឺបេង ជំងឺផ្តាសាយ ជំងគ
ឺ ្រុនឈាម ជំងគ
ឺ ្រុនឈីក ( Chikungunya) ជំងឆ
ឺ ្លងព
 ីសត្វ (ជំងឆ
ឺ ្កែឆ្កួតជំងគ
ឺ ្រុនផ្តាសាយបក្សីគ្រុនរ
 ោល (scrub
typhus) វីរុសហាន់តា (hantavirus) ជំងឺ (leptospirosis)។

សុខភាពសាធារណៈ៖

• ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជ
 ំងឺរាតត្បាតនិងជ
 ំងឺឆ្លងព
 ីសត្វដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាតិ។
• មជ្ឈមណ្ឌលប
 ង្អែកជាតិប្រយុទន
្ធ ឹងជំងឺផ្តាសាយ និងជំងផ
ឺ ្លូវដង្ហើមសម្រាប់ជំងឆ
ឺ ្កែឆ្កួត និងជំងឺគ្រុនឈាមនិងមេរោគរុក្ខវិសាណូ (វិរុសដែលឆ្លងពស
ី ត្វល្អិតខាំ)
ផ្សេងៗទៀត។
• មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ និងអ
 ង្គការ សុខភាពពិភពលោក សម្រាប់ជំងគ
ឺ ្រុនផ្តាសាយបក្សី។
• មន្ទីរពិសោធន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភព
 លោក ដើម្បីធានាគុណភាពនៃតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ
 ្យបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
• មន្ទីរពិសោធន៍អ
 តិសុខុមជ
 ីវសាស្រ្តអាហារនិងវិភាគទឹក។
• មជ្ឈមណ្ឌលធ
 ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ / ជំងអ
ឺ េដស៍អនាមិក និងឥ
 តគិតថ្លៃ។

ការបណ្តុះបណ្តាល៖

• ការបណ្តុះបណ្តាលបន្តនូវអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាតិ និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
• ការចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងប
 ណ្ឌិត (នៅក្រៅប្រទេស)។
• សិក្ខាសាលាសន្និសីទនិងវគ្គសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា។
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Portraits
Portraits

EN

Young researchers from
the Institut Pasteur in Cambodia express
their impression about their work
and the future of the institute.

សម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន

ចំពោះការងារនិងអនាគតរបស់វិទ្យាស្ថាន។

Cambodian researchers who have worked for
several years at the Institute, were asked questions
on their status and vision of the Institut Pasteur in
Cambodia in a national and regional context.

អ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាដែលបាននិងកំពុងធ្វើកានៅវិទ្យាស្ថាន អស់រយៈពេល
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ត្រូវបានសាកសួរអំពីស្ថានភាពនិងទស្សនៈយល់ឃញ
ើ
របស់ពក
ួ គេ អំពវី ទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា ប៉ស
ា រ័្ទ កម្ពុជា នក
ៅ ង
ុ្ន បរិបទជាតិ និងតំបន់។

This section reflects the opportunities offered by the Institut
Pasteur in Cambodia for training in research of excellence
and is dedicated to public health. It reflects not only the
consciousness of young Cambodians to be privileged in
the country and produce quality work, but also a desire to
see their scientific results recognized by health authorities
of their country and at an international level. These words
express a common hope for their institute to strengthen ties
with the Ministry of Health and hospitals, and a motivation
for the development of both basic and clinical research.

ផ្នែកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឱកាសដែលផ្តល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីឧត្តមភាព និង
ការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសុខភាពសាធារណៈ។ វាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពី
ស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្មេង ដែលមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេស
និងបង្កើតស្នាដៃប្រកបដោយគុណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឃើញលទ្ធផលវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ពួកគេត្រូវបាន
ទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ពួកគេ និងនៅ
ថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរ។

Their testimony opens the way to a promising
future for the Institut Pasteur in Cambodia, while
reinforcing the scientific work of their elders etched
in the memory of the Cambodian people.
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ខ្មែរ អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
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ពាក្យទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្តីសង្ឃឹមរួមមួយសម្រាប់វិទ្យាស្ថានរបស់
ពួកគេ ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរពេទ្យ
ផ្សេងៗ និងពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាន
និងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ការគូសបញ្ជាក់របស់ពួកគេបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អនាគត
ប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ខណៈដែលកំពុង
ពង្រឹងការងារវិទ្យាសាស្រ្តរបស់មនុស្សជំនាន់មុន ដែលបានឋិតនៅក្នុងចិត្ត
ប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូតមក។

ការពណ៌នា

De jeunes chercheurs de l’Institut Pasteur du Cambodge

expriment leur engagement
et leur vision de la Science.

La question sur leur statut et leur vision de l’Institut Pasteur du Cambodge dans un contexte national et régional a été posée à des
chercheurs cambodgiens présents depuis plusieurs années à l’Institut.
Cette rubrique illustre les opportunités offertes par l’Institut Pasteur du Cambodge pour une formation d’excellence par la recherche
vouée à la Santé Publique. Elle reflète non seulement la conscience des jeunes cambodgiens d’être des acteurs enviés de la recherche
dans leur pays et de produire un travail de qualité, mais aussi une volonté de voir leurs résultats scientifiques reconnus autant par
les autorités de santé de leur pays qu’au niveau international. Ces propos expriment un courant d’espoir de voir leur institut renforcer
les liens avec le Ministère de la Santé et les acteurs de la santé, et une motivation pour le développement d’une recherche à la fois
plus fondamentale et tournée vers la clinique.
Leur témoignage ouvre les voies d’un futur prometteur pour l’Institut Pasteur du Cambodge tout en consolidant le travail scientifique
de leurs ainés gravé dans la mémoire du peuple cambodgien.
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ADJOINTE AU CHEF DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE, RESPONSABLE DE LA BACTÉRIOLOGIE/
MYCOLOGIE/ PARASITOLOGIE. 12 ANS DE SERVICE À L’INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE.

PHARMACIENNE
PHARMACIST

ឱសថការី

ASSISTANT IN THE UNIT OF CLINICAL BIOLOGY, RESPONSIBLE OF THE BACTERIOLOGY / MYCOLOGY
/ PARASITOLOGY LABORATORY. 12 YEARS OF SERVICE AT THE INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA
ជំនួយការប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្រ្តគ្លីនិក ទទួលបន្ទុកខាងបាក់តេរីសាស្រ្ត / ការសិក្សាអំពីផ្សិត/ ប៉ារ៉ាសិតសាស្រ្ត។
បម្រើការងាររយៈពេល ១២ ឆ្នាំ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។

FR

L’Institut Pasteur du Cambodge représente pour le pays une référence pour
la qualité des analyses biologiques et
les recherches qui y sont associées. La
bactériologie représente pour moi une
priorité pour la santé publique face à
la montée inquiétante des résistances
aux antibiotiques, accélérée par l’usage
inadéquat des médicaments. Je suis
aussi intéressée par les différentes
pathologies que génèrent les bactéries.

Mme

Hem Sopheak
លោកស្រីហែមសុភ័ក្រ្ត

L’Institut Pasteur du Cambodge a
également une vocation à encadrer
les étudiants selon une démarche
pasteurienne en partageant notre
savoir et en les intéressant à développer leur capacité de réflexion et de
recherche par l’expérimentation.

© Jean-Francois Périgois

J’ai conscience de la chance que m’a
offerte l’Institut Pasteur de faire partie
d’une élite cambodgienne en bactériologie en faisant des études à l’étranger et
en particulier dans le Réseau International des Instituts Pasteur. J’en suis fière.
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Je vois l’avenir du laboratoire de
bactériologie de l’Institut comme
un centre de référence et de qualité
associant les techniques innovantes
de biologie moléculaire et associé
aux recherches cliniques.

EN

ខ្មែរ

The Institut Pasteur in Cambodia is a
reference in the country for the quality
of laboratory testing and research
associated with it. Bacteriology is a
priority for me for public health response to the worrying rise of antibiotic
resistance, accelerated by the misuse
of drugs. I am also interested in various
pathologies generated by bacteria.

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្អែក
មួយនៅក្នុងប្រទេស សម្រាប់គុណភាពនៃការធ្វើ
វិភាគជីវសាស្ត្រ និងការស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធ។
សម្រាប់ខ្ញុំ បាក់តេរីសាស្រ្ត គឺជាអាទិភាពមួយ
សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសុខភាពសាធារណៈ
ចំពោះការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្មណ៍នៃភាព
ស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក (antibiotic) ដែល
ត្រូវបានបង្កើនដោយការប្រើប្រាស់ឱសថមិនបាន
តម
ឹ្រ តវូ្រ ។ ខ្ញក
ំុ មា
៏ នចំណាប់អារម្មណទ
៍ ល
ៅ ម
ើ រ
េ គ
ោ
ផ្សេងៗដែលកកើតឡើងដោយបាក់តេរីផងដែរ។

The Institut Pasteur in Cambodia also
has a vocation to mentor students
using a Pasteurian approach by sharing
our knowledge and the interest to
develop our thinking and research
capacities through experimentation.
I am aware of how lucky I was to
be offered by Pasteur Institute to
belong to an elite among Cambodian
in bacteriology by studying abroad
and especially in the Institut Pasteur
International Network. I am proud of it.
I see the future of the bacteriology
laboratory of the Institute as a center
of reference and quality combining
innovative techniques associated with
molecular biology and clinical research.

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏មានមុខងារបង្ហាត់
បង្ហាញ ដល់និស្សិតអំពីការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត
របស់ Pasteur ដោយចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់
យើង និងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពគិតគូរ និងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវតាម
រយៈការពិសោធន៍។
ខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់ដែល
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួម
នៅក្នុងចំណោមក្រុមឆ្នើមជាតិកម្ពុជា ក្នុងជំនាញ
ផ្នែក បាក់តេរីសាស្រ្ត ដោយបានទៅសិក្សានៅ
ក្រៅប្រទេស និងជាពិសេស នៅបណ្តាញ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ អន្តរជាតិ។ ខ្ញុំពិតជាមាន
មោទនភាពណាស់។
ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា មន្ទីរពិសោធន៍
បាក់តេរីសាស្រ្តនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនឹងក្លាយជា
មជ្ឈមណ្ឌលបង្អែកប្រកបដោយគុណភាព ដោយ
រួមបញ្ចល
ូ នូវបច្ចេកទេសនវានុវត្តនផ
៍ ្សាភ្ជាបជា
់ មួយ
ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល និងការស្រាវជ្រាវតាមមន្ទីរ
ពិសោធន៍ទៅថ្ងៃអនាគត។
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CHERCHEUSE DEPUIS 11 ANS À L’INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE.
CADRE SCIENTIFIQUE ACTUELLEMENT EN THÈSE DANS L’UNITÉ DE BIOLOGIE
MOLÉCULAIRE DU PALUDISME.
RESEARCHER FOR 11 YEARS AT THE INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA.
SENIOR SCIENTIST CURRENTLY PHD FELLOW IN MALARIA MOLECULAR BIOLOGY UNIT.
ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ បម្រើការងារអស់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំ ហើយ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
ជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាន់ខ្ពស់

ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត នៅផ្នែកជីវសាស្ត្រម៉ូលេគុលជំងឺគ្រុនចាញ់។

EN

When I was 14, I was
impressed by the work of
Marie Curie on uranium
and I always wanted to be
like her. The Institut Pasteur
in Cambodia was the only
institute to offer me the
opportunity to study science.
Now, this is my second home.

Mme

លោកស្រីគីម និមល

MSc
អនុបណ្ឌិតផ្នែក
វិទ្យាសាស្ត្រ

FR

Lorsque j’avais 14 ans, j’étais
impressionnée par les travaux
de Marie Curie sur l’uranium
et j’ai toujours voulu lui
ressembler. L’Institut Pasteur
du Cambodge était le seul
institut à pouvoir m’offrir la
possibilité de faire des études
scientifiques. Maintenant,
c’est ma deuxième maison.
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Mon travail est de rechercher
des outils biologiques utiles
à la santé publique. Dans
le cadre de l’élimination du
paludisme au Cambodge, je
participe à la compréhension
des mécanismes de résistance
aux antipaludiques en identifiant les gènes mutés associés
au phénotype de résistance.
Je m’intéresse aussi à la
biodiversité des parasites
à l’origine du paludisme.
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J’espère pouvoir aider les cambodgiens à mieux comprendre
ce qu’est le paludisme et à
mieux s’en prémunir. Grâce à
l’amélioration des accès routiers, les populations reculées
sont à présent accessibles
et peuvent être informées
sur les moustiquaires, les
répulsifs et les traitements
contre le paludisme.

Je souhaite voir l’Institut
Pasteur du Cambodge plus
intégré à l’avenir dans les
programmes régionaux et
internationaux pour une
meilleure synergie de nos recherches, mais tout en gardant
notre identité et rester les
meilleurs parmi les meilleurs.

© Jean-Francois Périgois

Kim Nimol

My job is to search for
useful biological tools for
public health. In the context
of malaria elimination in
Cambodia, I am participating

in the understanding of the
mechanisms of resistance
to antimalarial drugs by
identifying the mutated genes
associated with the resistance
phenotype. I am also interested in the biodiversity of
parasites that cause malaria.
I hope to help Cambodians
to understand what malaria
is and help to better protect
themselves. Through improved
road access in the country,
remote populations are now

reachable and can be
informed about bed nets,
repellents and treatments
against malaria.
I want to see the Institut
Pasteur in the future more
integrated into regional
and international programs
for a better synergy of our
research, but keeping our
identity and remai ning
the best among the best.

ខ្មែរ

នៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ ១៤ឆ្នាំ ខ្ញុំ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារ
អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមរបស់ Marie CURIE
ហើយខ្ញុំតែងតែចង់ក្លាយខ្លួនដូចជា
រូបគាត់ដរែ ។ វិទយា
្ ស្ថន
ា ប៉ស
ា រ័្ទ កម្ពា
ុជ
គឺជាវិទ្យាស្ថានតែមួយគត់ ដែលអាច
ផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាអំពី
វិទ្យាសាស្រ្ត។ បច្ចុប្បន្ន វិទ្យាស្ថាន
នេះគឺជាផ្ទះទីពីររបស់ខ្ញុំ។
ការងាររបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ស្រាវជ្រាវស្វែងរកឧករណ៍ជីវសាស្រ្ត
ដែលមានសារប្រយោជន៍សម្រាប់
សុខភាពសាធារណៈ។ នក
ៅ ង
ុ្ន បរិបទ
លុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេស
កម្ពុជា ខ្ញុំកំពុងចូលរួមក្នុងការសិក្សា

ស្វែងយល់អំពីយន្តការនៃភាពស៊ាំ
ទៅនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់
ដោយកំណត់រកហ៊ែ្សន ប្រែប្រួល
ដែលទាក់ទងនឹងភាពស៊ាំនៃវីរុស
ប្រភេទ phenotype។ ខ្ញុំក៏មាន
ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពចម្រុះ
នៃប៉ារ៉ាសិតដែលបណ្តាលឲ្យកើត
ជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរ។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយប្រជាជន
កម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់
និងជួយពួកគេឲ្យចេះការពារខ្លួនឲ្យ
បាន កាន់តែប្រសើរ។ តាមរយៈ
ភាពចម្រើននៃបណ្តាញផ្លូវថ្នល់នៅ
ក្នង
ុ បទ
្រ ស
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន យើងអាចទំនាក់
ទំនងជាមួយប្រជាជន នៅតាមតំបន់

ជនបទហើយអាចជូនដំណឹងដល់
ពួកគេ អំពីមុង ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ និង
ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បាន។
ទៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំចង់ឃើញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រធ្វើសមាហរណកម្ម
កាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀត ទៅក្នុង
កម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ
ដើម្បីឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់យើង
ទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ
ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនឹងនោះនៅតែរក្សាបាន
នូវ អត្តសញ្ញាណនិងឧត្តមភាពរបស់
យើងក្នុងចំណោមវិទ្យាស្ថានល្បីៗ
បំផុត។
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CHERCHEUR DEPUIS 11 ANS À L’INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE.
CADRE SCIENTIFIQUE EN THÈSE DANS L’UNITÉ VIH/HÉPATITES.
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FR

EN

ខ្មែរ

Ma carrière scientifique est dévouée
au VIH/SIDA. Je me suis intéressé au
traitement du VIH par les antirétroviraux
et aux résistances du VIH en suivant des
cohortes de patients sous première ou
deuxième ligne de traitement. Après la
naissance de ma fille, je m’intéresse plus
aux autres enfants et à leur protection.
J’ai transféré ma situation personnelle
à une considération plus collective.
Par coïncidence ou hasard, ma thèse
actuelle s’oriente vers l’étude du profil
immunologique des nouveau-nés de
mères séropositives pour le VIH/SIDA.
Cela m’ouvre une voie où la finalité de
mon travail m’apparaît plus clairement.

My scientific career is devoted to HIV /
AIDS. I am interested in HIV treatment
and antiretroviral HIV resistance
following cohorts of patients under
first or second line of treatment. Since
the birth of my daughter, I have been
more interested in other children and
their protection. I have transferred my
personal situation to a more collective
consideration. By coincidence or chance,
my PhD thesis today is towards the
study of the immunological profile of
newborns of mothers infected with
HIV. This work has given me more
confidence for my future career.

សម្រាប់ការងារអាជីពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ទៅលើមេរោគ
អេដស៍ / ជំងឺអេដស៍។ ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍
ក្នុងការព្យាបាលមេរោគអេដស៍ និងភាពស៊ាំទៅ
នឹងថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំងឺ
បានទទួលការព្យាបាលក្នុងជួរទីមួយ ឬជួរទីពីរ ។
ចាប់តាំងពីកូនស្រីខ្ញុំបានចាប់កំណើត ខ្ញុំមាន
ចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើកុមារដទៃ
និងការការពារពួកគេ។ ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរពីការគិត
ពីសន
ា្ថ ភាពផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល ទៅជាការគិតពីសានភា
្ថ
ពរួម
ច្រើនជាងមុន។ ដោយព្រេងវាសនា ឬដោយភាព
ចៃដន្យ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនាពេល
បច្ចុប្បន្ននេះ មានទិសដៅសិក្សាអំពីក្ខណៈនៃភាព
ស៊ាំរបស់ទារកកើតពីម្តាយដែលមានផ្ទុកមេរោគ
អេដស៍។

The Institut Pasteur in Cambodia is
different from other research institutes in Cambodia because we have
more efficiency and we are taught
about rigorous work. For me, I see
the Pasteur Institute as a filter with
a mesh selecting the best motivated
researchers in the fight against disease
and against HIV / AIDS in particular.

ការងារនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើអាជីព
នាពេលអនាគតរបស់ខ្ញុំ។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
ផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជា ពីព្រោះយើងមាន
សមត្ថភាពច្រើន ហើយយើងបានរៀនពីការងារ
ពិបាកៗ។ សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំចាត់ទុកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ
កម្ពុជាជាទីកន្លែងសម្រិតសម្រាំងដែលជ្រើសរើស
អ្នកស្រាវជ្រាវមានទឹកចិត្តខ្ពស់ មកប្រយុទ្ធប្រឆាំង
នឹងជំងឺ និងជាពិសេសមេរោគអេដស៍/ជំងឺ
អេដស៍។

L’Institut Pasteur du Cambodge est différent des autres instituts de recherche
au Cambodge car on nous apprend une
rigueur dans le travail. Pour moi, j’associe cet institut à un filtre dont les mailles
sélectionnent les meilleurs chercheurs
motivés dans la lutte contre les maladies et contre le VIH/SIDA en particulier.
Il reste de nombreuses voies de
recherche à l’avenir qui doivent conduire
à un vaccin ou à un traitement curatif
pour le VIH/SIDA. L’Institut Pasteur du
Cambodge participe à sa mesure à l’histoire de l’humanité pour la prévention de
la transmission de la maladie en suivant
les patients et en étudiant leur système
immunitaire, élément important pour
le développement d’un vaccin efficace.
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There are still many lines of research
in the future which should lead to a
vaccine or cure for HIV / AIDS. The
Institut Pasteur in Cambodia participates in its extent to the history of
humanity for the prevention of transmission of AIDS disease by following
and studying the immune system of
children exposed to or infected with
HIV, an important element for the
development of an effective vaccine.

នៅមានមាគ៌ាស្រាវជ្រាវជាច្រើននាថ្ងៃអនាគត
ដែលនឹងនាំទៅដល់ការរកឃើញវ៉ាក់សាំង ឬការ
ព្យាបាលមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍។ វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានចូលរួមទៅតាមលទ្ធភាពរបស់
ខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិដើម្បីបង្ការ
ការចម្លងជំងឺអេដស៍តាមរយៈការតាមដាន និង
ការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់កុមារដែល
អាចនឹងឆ្លង ឬបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែលជា
សមាសភាគ ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយចំពោះការ
អភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។
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ជាអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាន់ខ្ពស់

ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ បម្រើការងារអស់រយៈពេល ១១ ឆ្នាំ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
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CHERCHEUR DANS L’UNITÉ D’EPIDÉMIOLOGIE ET DE SANTÉ PUBLIQUE. A L’INSTITUT DEPUIS PLUS DE
6 ANS. CHARGÉ DE RECHERCHE DANS LES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE RECRUTEMENT LOCAL (PSRL).
SENIOR RESEARCHER IN THE UNIT OF EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH.
WORKING AT INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE FOR MORE THAN 6 YEARS.
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គភាពអេពីដេមីសាស្ត្រ និងសុខភាពសាធារណៈ។
បម្រើការងារ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា រយៈពេលជាង ៦ឆ្នាំ មកហើយ។
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Ma raison d’être à l’Institut Pasteur est
la recherche en épidémiologie sur les
maladies infectieuses. Mes thématiques
scientifiques sont orientées sur la rage,
la dengue, la grippe couvrant les pôles
hospitalier et communautaire.
Ce travail correspond à mes compétences initiées lors de mon Master à
l’Institut Francophone de Médecine
Tropicale de Vientiane (Laos) et
renforcées au cours de mes recherches
sur les risques de transmission de la
grippe aviaire dans le cadre de ma thèse
à l’Institut Pasteur du Cambodge.

My reason for being at the Pasteur
Institute is to conduct research on
epidemiology of infectious diseases.
My scientific topics are oriented on
rabies, dengue, influenza, covering
hospital and community approaches.
This work corresponds to my skills
acquired during my Master initiated at
the Institut de la Francophonie pour
la Médecine Tropicale in Vientiane
(Laos) and reinforced during my
research on the risk of transmission
of avian influenza through my PhD
thesis at the Pasteur Institute.

Le rôle de l’Institut Pasteur du Cambodge
dans la santé publique est important
grâce à la relation étroite entre le
laboratoire et l’épidémiologie, mais à
mon sens il n’est pas suffisamment
mis en valeur auprès du ministère de la
santé, par manque de connexion directe
avec les services de santé du Cambodge.
Un rapprochement avec le Ministère de
tutelle et les hôpitaux comme l’hôpital
Calmette pourrait être amélioré par
des accords ou conventions sur le long
terme dans le domaine de la recherche
médicale. Un rapport de confiance
entre les autorités de santé publique
et l’Institut Pasteur du Cambodge est à
renforcer, à fidéliser, c’est à mon sens
capital pour l’avenir de notre institut.

The role of the Institut Pasteur in
Cambodia in public health is important
due to the close relationship between
the laboratory and the epidemiology
department. But in my opinion, it is not
sufficiently highlighted with the Ministry
of health, may be because of lack of
direct connection to health services in
Cambodia. A closer relationship with
the Ministry and hospitals, such as the
Calmette hospital, could be improved
by agreements or long-term contracts
in the field of medical research.
A strong and trusting relationship
between health authorities and the
Pasteur Institute, in my opinion is
crucial to the future of our institute.

Il faut attirer le personnel médical vers
plus de recherche tout en en exerçant
leur fonction dans les hôpitaux.
La recherche clinique développée à
l’Institut Pasteur oriente les médecins
hospitaliers dans cette voie.

We need to attract medical staff to do
more research while exercising their
work in hospitals. Clinical research
developed at the Pasteur Institute
guides clinicians in this way.

ខ្មែរ

មូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ គឺ
ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការរាតត្បាតនៃ
ជំងឺឆ្លង។ ប្រធានបទវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផ្តោតទៅ
លើជំងឺឆ្កែឆ្កួត ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ
ដល
ែ កើតមាននៅតាមមន្ទរី ពេទយ្ និងសហគមន៍។
ការងារនេះត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលបានរៀន
នៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅវិទ្យាស្ថានហ្វ្រង់កូហ្វូនី
ខាងវេជ្ជសាស្ត្រតំបន់ត្រូពិក ទីក្រុងវៀងចន្ទ
(ប្រទេសឡាវ) ហើយដែលត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែម
តាមរយៈការងារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំស្តីពីហានិភ័យ
នៃការចម្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី តាមរយៈ
និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំ នៅវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រ។
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅ
ក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈ ដោយសារតែ
ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងមន្ទីរពិសោធន៍និង
នាយកដ្ឋានអេពីដេមីសាស្ត្រ។ ប៉ុន្តែផ្អែកតាម
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះ
នៅពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាមួយនឹង
ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយសារមកពីកង្វះការ
ផ្សាភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសេវាសុខាភិបាល
នៅកង
ុ្ន ប្រទស
េ កម្ពុជា។ ទំនាក់ទន
ំ ងឲ្យកាន់តជ
ែ ត
ិ
ស្និទ្ធរវាងក្រសួង និងមន្ទីរពេទ្យនានា ដូចជាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត អាចនឹងត្រូវបានកែលម្អតាមរយៈ
ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ឬកិច្ចសន្យារយៈពេលវែង
លើវិស័យស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ។ តាមមតិផ្ទាល់
របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ និង
ដោយការជឿជាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរសុខាភិបាល
និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង
ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់វិទ្យាស្ថានយើងខ្ញុំ។
យើងចាំបាច់ត្រូវខិតខំជំរុញបុគ្គលិកវេជ្ជសាស្រ្តឲ្យ
ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ខណៈពេលដែលខ្លួន
កំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួន នៅតាមមន្ទីរពេទ្យ
នានា។ ការស្រាវជ្រាវនៅគ្លីនិកដែលបង្កើតឡើង
នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៏មួយសម្រាប់
បុគ្គលិកគ្លីនិកឲ្យដើរតម្រង់តាមផ្លូវនេះ។
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វេជ្ជ. ហម ស្រីវិសិទ្ធិ

CHERCHEUSE DANS L’UNITÉ DE VIROLOGIE DEPUIS 12 ANS.
CHARGÉE DE RECHERCHE DANS LES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE RECRUTEMENT LOCAL (PSRL).
SENIOR RESEARCHER IN THE VIROLOGY UNIT.
AT THE INSTITUT PASTEUR IN CAMBODIA FOR 12 YEARS.
អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅផ្នែកវិសាណូសាស្ត្រ នៅវិទ្យាស្ថានប៉
 ាស្ទរ័កម្ពុជា អស់រយៈពេល ១២ឆ្នាំ ហើយ។
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J’ai été recrutée à l’Institut
Pasteur du Cambodge pour
travailler avec les médecins
des hôpitaux provinciaux sur
les maladies virales et leur
prévention. Notre Unité est
centre de référence pour la
surveillance et la recherche
sur les virus respiratoires y
compris le virus de la grippe
aviaire. Au cours de mon
travail de thèse, j’ai eu l’opportunité de travailler sur le virus
de la grippe aviaire H5N1 et
les facteurs environnementaux
de sa transmission. Les
résultats de mes études
permettent de mieux comprendre comment le virus se

60

maintient et se transmet dans
l’environnement. Il faut savoir
que cette étude est unique
au Cambodge. Les résultats
de nos travaux font l’objet de
publications dans des revues
internationales contribuant à
la visibilité de notre institut et
à des collaborations avec des
laboratoires dans le monde. En
plus, grâce à nos activités de
surveillance et de recherche
sur les maladies virales, notre
institut apporte une aide
précieuse aux cliniciens dans
le diagnostic et propose des
orientations aux décideurs de
santé publique du pays dans
le cadre de la lutte contre
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des épidémies, notamment
de grippe aviaire. Je souhaite
poursuivre mes recherche sur
les virus respiratoires notamment le virus H5N1 en collaboration avec des laboratoires
de renommée internationale.
Ce qui me plait dans la
recherche biomédicale c’est
sa transversalité et ses
applications au diagnostic,
aux traitements et aux vaccins
pour le contrôle des maladies.
L’Institut Pasteur représente
une référence au Cambodge
et dans la région et il est
sollicité pour la formation et

le transfert de technologie.
Il est au premier rang des
laboratoires de diagnostic et
de recherche au Cambodge,
avec du personnel expert,
du matériel de pointe, des
recherches innovantes
attirant les collaborations
extérieures et j’en suis fière.
Cet institut dont la réputation
est excellente doit offrir tous
les diagnostics de qualité
nécessaires à notre pays.

I was recruited at the Institut
Pasteur in Cambodia to work
with provincial hospital
clinicians on viral diseases
and their prevention.
Our unit is a reference center
for surveillance and research
on respiratory viruses including
avian influenza virus. During
my PhD thesis, I had the
opportunity to work on H5N1
influenza virus and environmental factors for its transmission. The results of my studies
provide a better understanding
of how the virus is maintained
and transmitted in the
environment. It should be
noted that this study is unique
in Cambodia. The results of
our work are the subject of
publications in international
journals contributing to the
visibility of our Institute and
collaborations with laboratories in the world. In addition,
through our monitoring and
research on viral diseases, our
institute provides valuable
support for clinicians with
rapid diagnosis and guidance
to public health policy makers
of the country. I want to pursue
my research on respiratory
viruses including H5N1 in
collaboration with internationally renowned laboratories.

What I like in biomedical
research is its versatility and
its applications for diagnosis,
treatments and vaccines
for disease control. But our
work deserves to be better
recognized by national and
international authorities and
valued by concrete actions
based on our findings.
The Pasteur Institute is a
reference in Cambodia and
in the region and it is applied
for training and technology
transfer. It is at the forefront
of diagnostic laboratories
and research in Cambodia,
with expert staff, advanced
equipment, innovative
research attracting external
collaborations and I am proud
of it. This institute whose
reputation is excellent must
provide all necessary diagnostic quality in our country.

ខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសចូលបម្រើ
ការងារនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យ
នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ
បណ្តាលមកពីវីរុស និងការបង្ការជំងឺ
ទាំងនេះ។ អង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺជា
មជ្ឈមណ្ឌលគោលមួយ សម្រាប់
ការងារតាមដានស្រាវជ្រាវអំពីវីរុស
ជំងឺផ្លូវដង្ហើម រាប់បញ្ចូលទាំងវីរុសជំងឺ
គ្រុនផ្តាសាយបក្សីផងដែរ។ នៅក្នុង
អំឡុងពេលធ្វើនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត
របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការសិក្សា
ស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី
ប្រភេទ H5N1 និងកត្តាបរិស្ថាននៃ
ការចម្លងជំងឺនេះ។ លទ្ធផលនៃការ
សិក្សារបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការ
យល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីការរក្សា
ខ្លួនរបស់វីរុស និងពីរបៀបដែលវា
ចម្លងនៅក្នុងបរិស្ថាន។ គួរកត់
សម្គាល់ថា ការសិក្សានេះមានតែ
មួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
លទ្ធផលនៃស្នាដៃការងាររបស់យើង
ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ នៅក្នុង ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានអន្តរជាតិ ដែលរួម
ចំណែកលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់
វិទ្យាស្ថានយើង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាមន្ទីរពិសោធន៍
នានានៅទូទាំងពិភពលោក។
លើសពីនេះទៅទៀត តាមរយៈ
ការតាមដាន និងការស្រាវជ្រាវ
របស់យើងលើជំងឺបង្ក ដោយវីរុស
វិទ្យាស្ថានរបស់យើងបានផ្តល់
ការគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បុគ្គលិក
គ្លីនិក នៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
និងផ្តល់ការណែនាំដល់អ្នកធ្វើគោល
នយោបាយសុខភាពសាធារណៈ
នៅក្នុងប្រទេស។ ខ្ញុំមានបំណងបន្ត
ការងារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំលើជំងឺបង្ក

ដោយវីរុសរាប់បញ្ចូលទាំងវីរុស
H5N1 ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ជាមួយនឹងបណ្តាមន្ទីរពិសោធន៍
ដែលមាន ឈ្មោះល្បីលើអន្តរជាតិ។
អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីការងារស្រាវជ្រាវជីវវេជ្ជសាស្ត្រ គឺភាពបត់បែន
និងការអនុវត្តន៍របស់វានៅក្នុងការ
ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាល និងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែ
ការងាររបស់យើងទាំងនេះគួរតែមាន
ការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរជាតិ
និងអន្តរជាតិ និងផ្តល់នូវតម្លៃដែល
ស្តែងឡើងតាមរយៈសកម្មភាព
ច្បាស់លាស់់ផ្អែកតាមលទ្ធផល
នៃការរកឃើញរបស់យើង។
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រគឺជាមជ្ឈមណ្ឌល
គោលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
និងថ្នាក់តំបន់ ហើយវិទ្យាស្ថាននេះ
ត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល និងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។
វិទ្យាស្ថានស្ថិតនៅខ្សែត្រៀមមុខនៃ
មន្ទីរវិភាគ និងស្រាវជ្រាវនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបុគ្គលិក
ឯកទេស សម្ភារឧបករណ៍ទំនើបៗ
ការស្រាវជ្រាវបែបទំនើបដែលជំរុញ
ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ និងជាទីមោទនភាពរបស់ខ្ញុំ។ទន្ទឹមនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
ល្បីរបស់វិទ្យាស្ថាន វិទ្យាស្ថាន
ត្រូវផ្តល់ នូវការវិភាគដែលមាន
គុណភាពជាចាំបាច់ទាំងអស់ នៅក្នុង
ប្រទេសរបស់យើង។
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ខ្មែរ

Médecin formé à la clinique, j’ai eu la
chance d’avoir été choisi dans la filière
francophone pour suivre le Master de
l’Institut de la Francophonie pour la
Médecine Tropicale. Ce fut pour moi la
découverte que la recherche pouvait
m’offrir plus de choses à faire dans
le milieu médical que la clinique.
Je suis rentré à L’Institut Pasteur du
Cambodge en 2005 pour travailler sur
un programme de recherche européen
sur la dengue. Un monde nouveau
s’ouvrait à moi alors que je n’avais
jamais touché une pipette ! Deux
ans plus tard, je suivais un cours de
virologie fondamentale au Centre Hong
Kong Université-Pasteur et ce fut une
découverte de ce que pouvaient être les
sciences fondamentales ! Depuis, je me
suis familiarisé aux techniques moléculaires en suivant des cours en France et
au Cambodge, et par des collaborations
extérieures dans les laboratoires anglais
et américains, qui m’ont amené à
travailler en biologie moléculaire et
génétique virale. J’ai acquis un sens de
la démarche scientifique basée sur la
réflexion et les hypothèses pour répondre à des questions fondamentales.

Trained as a clinician, I was lucky to be
chosen to follow a Master degree at
the Institut de la Francophonie pour la
Médecine Tropicale in Laos. For me it
was the discovery that research could
give me more to do in the medical
community than the clinic. I went to the
Institut Pasteur in Cambodia in 2005 to
work on a European research program
on dengue. A new world opened up for
me as I had never touched a pipette
before! Two years later, I followed a
course in basic virology at the Hong
Kong University-Pasteur Research Center
and it was a discovery of what could
be basic sciences! Since, I have been
familiarized with molecular techniques
through courses in France and Cambodia, and external collaborations in
English and American laboratories,
which led me to work in molecular
biology and viral genetics. I have
gained a sense of scientific approach
based on reflection and hypotheses
to answer fundamental questions.

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកគ្លីនិកដែលទទួលបានការ
បណ្តុះបណ្តាលមួយរូប ខ្ញុំបាទមានភព្វសំណាង
ណាស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនថ្នាក់
អនុបណ្ឌិត នៅវិទ្យាស្ថានហ្វ្រង់កូហ្វូនីខាងវេជ្ជសាស្តត
្រ ប
ំ ន់តព
ូ្រ ក
ិ នក
ៅ ង
ុ្ន បទ
្រ ស
េ ឡាវ។ សមប
្រា ់
រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំយល់ថាការស្រាវជ្រាវអាចផ្តល់
លទ្ធភាពដល់ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍
វេជ្ជសាស្ត្រច្រើនជាងនៅគ្លីនិកផ្ទាល់។ ខ្ញុំបាន
ឈានជើងចូលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា នៅឆ្នាំ
២០០៥ ដោយបានធ្វើការលើកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ
របស់អឺរ៉ុបលើជំងឺគ្រុនឈាម។ ពិភពថ្មីរបស់
ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមបើក ដោយសារខ្ញុំពុំធ្លាប់ដែល
បានប៉ះបំពង់ពិសោធន៍ទេពីមុនមក។
ពីរឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គសិក្សា
មូលដ្ឋាន ស្តីពីវីសាណូសាស្ត្រដែលរៀបចំឡើង
នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប៉ាស្ទរ័-សាកលវិទ្យាល័យហុងកុង ហើយ វាគឺជារបកគំហើញ
ថ្មីអំពីអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រ។
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ខ្ញុំក៏មានការយល់ដឹង
អំពីបច្ចេកទេសម៉ូលេគុលតាមរយៈវគ្គសិក្សានៅ
ក្នុងប្រទេសបារាំង និងកម្ពុជា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងក្រៅនៅក្នុងបណ្តាមន្ទីរពិសោធន៍
អង់គ្លេស និងអាមេរិក ដែលជាមាគ៌ានាំផ្លូវខ្ញុំឲ្យ
ចាប់យកការងារក្នុងវិស័យជីវសាស្ត្រម៉ូលេគុល
និងសេនេទិកវីរុស។ ខ្ញុំមានការចេះដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃ
ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសម្មិតកម្មដែលជាចម្លើយ
ចំពោះបញ្ហាជាគោលគ្រឹះ។

En plus des études biomédicale et moléculaire réalisées actuellement, l’Institut
s’engage dans des recherches plus
fondamentales dont la pertinence pourra
aboutir à moyen terme à de nouvelles
applications pour la santé publique. Ce
continuum dans nos recherches renforcera notre reconnaissance internationale
comme expert dans le domaine des
arbovirus et nous positionnera comme
leader dans des projets compétitifs.
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In addition to biomedical and molecular
studies currently being conducted, the
Institute should promote more fundamental research whose relevance could
lead to medium-term new applications
for public health. This continuum
in our research will strengthen our
international recognition as experts in
the field of arboviruses and position
us as leaders in competitive projects.

ក្រៅពីការសិក្សាថ្មីៗលើផ្នែកជីវវេជ្ជសាស្ត្រ
និងម៉ូលេគុល វិទ្យាស្ថានគួរជំរុញការស្រាវជ្រាវ
មូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
ហើយដែលអាចនាំឈានទៅដល់ការអនុវត្តថ្មីៗ
រយៈពេលមធ្យមនៅក្នុងវិស័យសុខភាព
សាធារណៈ។ អត្ថិភាពនកា
ៃ រសវ្រា ជវ្រា របស់
យើងនឹងជួយពងង
ឹ្រ ដល់ការទទួលស្គល
ា ជា
់
អន្តរជាតិកង
ុ្ន នាមជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នក
ែ វីរស
ុ
និងជាអ្នកនាំមខ
ុ ក្នង
ុ គមង
្រោ ដល
ែ មានការបក
្រ ត
ួ បជ
្រ ង
ែ នានា។
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Duong Veasna
វេជ្ជ. ឌួង វាសនា

© Jean-Francois Périgois

CHERCHEUR DANS L’UNITÉ DE VIROLOGIE DEPUIS 8 ANS.
CHARGÉ DE RECHERCHE DANS LES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE RECRUTEMENT LOCAL (PSRL).
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MD, PhD
បណ្ឌិតផ្នែក
វេជ្ជសាស្ត្រ

CHERCHEUR RESPONSABLE DE LA PLATEFORME D’IMMUNOLOGIE. A L’INSTITUT PASTEUR DEPUIS 10 ANS.
CHARGÉ DE RECHERCHE DANS LES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE RECRUTEMENT LOCAL (PSRL).
SENIOR RESEARCHER IN CHARGE OF THE PLATFORM OF IMMUNOLOGY.
AT INSTITUT PASTEUR DU CAMBODGE FOR 10 YEARS.
អ្នកស្រា
 វជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុក ផ្នែកសាុំវទ្
ិ យា នៅវិទ្យាស្ថ
 ាន ប៉ាស្ទរកម្ព
័ ុជាអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ ហើយ។

Dr

Pean Polidy
© Jean-Francois Périgois

វេជ្ជ. ពាន ប៉ូលីឌី

FR

J’étudie les réponses immunitaires contre l’infection par
le virus VIH, en collaboration
avec les chercheurs de
l’Institut Pasteur à Paris et
à l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière. Je suis intéressé par
le problème de réactions
inflammatoires qui interviennent chez certain patients
infectés par le VIH ou des
enfants nés de mères séropositives. J’étudie également les
marqueurs immunologiques
associés à la dengue et à
ses formes hémorragiques.
Ces recherches axées sur la
réponse des cellules « Natural
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Killer » (NK) sont importantes
en santé publique car elles
doivent aboutir au développement de tests prédictifs
de la survenue de réactions
secondaires parfois mortelles.
J’ai toujours été très curieux
et j’ai très vite eu envie de
faire de la recherche. Grâce à
mes collaborations au travers
du Réseau International
des Instituts Pasteur, j’ai eu
la chance d’être impliqué
dans de grands projets
internationaux de recherche.
Le Réseau offre un formidable
partage des connaissances
et m’a fait découvrir de
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nouveaux concepts très
utiles pour améliorer la prise
en charge des patients.
L’Institut Pasteur du Cambodge doit se développer
vers la recherche appliquée
aux soins des malades. Mais
pour trouver de nouveaux
moyens de prévention
efficace et notamment des
vaccins, il faut également
plus de recherche en amont,
en particulier en étudiant la
réponse immune aux infections et l’immunopathologie
sur des systèmes animaux.

ខ្មែរ

EN

Le Cambodge est situé dans
une région d’émergence
de nouvelles pathologies
infectieuses et l’Institut a aussi
un rôle important à jouer pour
dépister les agents pathogènes. Cet Institut est pour
le moment le seul à pouvoir
répondre aux grands défis
d’émergence. C’est un pôle
d’excellence pour la recherche
sur les maladies infectieuses
en Asie du Sud-Est. La relation
avec le gouvernement et
avec les cambodgiens est
essentielle pour l’intérêt de la
recherche et ses applications.

I study immune responses
against infection with HIV, in
collaboration with researchers
at the Institut Pasteur in Paris
and at the Pitié-Salpêtrière
Hospital, and other institutes.
I am interested in the problem
of inflammatory reactions that
occur in some patients infected
with HIV or children born from
seropositive mothers. I am
also studying immunological
markers associated with
dengue and DHF. This research
focuses on the response of
«Natural Killer» (NK) cells,
which is important for public
health because it leads to the
development of tests to predict
the occurrence of adverse
reactions which may be fatal.
I have always been very
curious and I quickly wanted
to do research. Through my
collaboration through the
Institut Pasteur International
Network, I had the chance
to be involved in large
international research projects.
The network offers a great
sharing of knowledge and
allowed me to discover new
concepts that are very useful in
improving the care of patients.

The Institut Pasteur in
Cambodia should develop
research applied to patient
care. But to find new ways of
effective prevention, including
vaccines, more upstream
research is necessary,
particularly in studying the
immune responses to infection
and immunopathology
in animal systems.
Cambodia is located in an
emerging region of new
infectious diseases and the
Institute also has an important
role to detect these pathogens.
The Institute is currently the
only one in Cambodia to
meet the challenges imposed
by emerging diseases. It
is a center of excellence
for research on infectious
diseases in Southeast Asia.
But it would be necessary
to better communicate with
the Cambodian government
and with the public on the
interest of our research
and its applications, we are
judged on practical results.

ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាអំពីការឆ្លើយតបនៃ
ប្រព័ន្ធភាពសុំាប្រឆាំងនឹងការចម្លង
មេរោគអេដស៍ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវ
នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីក្រុងប៉ារីស
មន្ទីរពេទ្យ Pitié-Salpêtrière
និងបណ្តាវិទ្យាស្ថានដទៃទៀត។
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហា
ប្រតិកម្មនៃការឈឺចាប់ដែលកើតមាន
ចំពោះអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍មួយ
ចំនួន ឬចំពោះកុមារដែលកើតក្នុង
ផ្ទៃមយ
ា្ត ដល
ែ មានសេរឈា
ូ៉
មវិជ្ជមាន។
ខ្ញុំក៏បានកំពុងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ
អំពីកត្តាកំណត់ប្រព័ន្ធភាពសុំាដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និង
DHF។ ការស្រាវជ្រាវនេះផ្តោតទៅ
លើការឆ្លើយតបរបស់កោសិកា
“កំចាត់វីរុសដែលមានពីធម្មជាតិ”
ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងវិស័យ
សុខាភិបាលសាធារណៈដោយសារ
វានឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការវិភាគ ដើម្បីព្យាករណ៍ពីការកើតមាន
ប្រតិកម្មអវិជ្ជមានដែលបណ្តាលឲ្យ
ស្លាប់បាន។ ខ្ញុំតែងតែចង់ចេះចង់ដឹង
ហើយភ្លម
ា ៗនះោ ចង់ធកា
ើ្វ រងារសវ្រា ជវ្រា ។ តាមរយៈកិចស
្ច ហបត
្រ ប
ិ ត្តិការ
របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបណ្តាញអន្តរជាតិ
របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ ខ្ញុំមានឱកាស
ចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវធំៗ
ជាអន្តរជាតិ។ បណ្តាញការងារនេះ
ផ្តល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុង
ការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និង
អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ពី
ទស្សនាទានថ្មីៗដែលមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង

នូវការថែទាំអ្នកជំងឺ។ វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីធ្វើ
ការអភិវឌ្ឍនូវការស្រាវជ្រាវនៅក្នុង
វិស័យថែទាំអ្នកជំងឺ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
ដែរ ដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុង
ការបង្ការទប់ស្កាត់ ប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធិភាព រាប់បញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ទៀតនៅថ្នាក់ក្រសួងគួរត្រូវធ្វើឡើង
ជាចាំបាច់ជាពិសេសក្នុងការសិក្សា
អំពីការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពសុំា
ទៅនឹងការចម្លងជំងឺ និងការសិក្សា
អំពីភាពសុំានឹងមេរគ
ោ នៅកង
ុ្ន ប្រពន
័ ្ធ
រាងកាយរបស់សត្វ។
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែល
លេចឡើងនូវជំងឺឆ្លងថ្មីៗ ហើយវិទ្យាស្ថានក៏មានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅ
ក្នុងការពិនិត្យរកភ្នាក់ងារបង្កជំងឺទាំង
នេះ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន វិទយា
្ ស្ថន
ា គឺជាស្ថប
ា ន
័
តែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែល
ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្ក
ឡើងដោយជំងឺថ្មីៗទាំងនេះ។
វិទ្យាស្ថាន គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ឧត្ត
 ម
មួយដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
លើជំងឺឆ្លងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
អាគ្នេយ៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី យើង
ចាំបាច់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងកាន់តែ
ល្អប្រសើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
និងសាធារណជន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពី
អត្ថប្រយោជន៍ នៃការស្រាវជ្រាវ និង
ការអនុវត្តរបស់វា ពីព្រោះយើង
ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើ
លទ្ធផលជាក់ស្តែង។
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Laboratory of creation.

ខ្មែរ

ការបា្ររព្ឋខួប ទីពិសោធន៍នៃការបង្កើត

The exhibition celebrates the 60th anniversary of Institut

លើកទី៦០នៃការពិព៍រណ៌នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅប្រទេសកម្ពុជា។

Pasteur in Cambodia. It is based on archive photographs of the

វាយោងទៅលើឆ្នាំរូបថតដែលបានរកឃើញនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅទីក្រុង

laboratories found in Institut Pasteur in Paris. Jean-François

ប៉ារីស។ ហ្សង់ ហ្រ្វង់ស័រពែរីហ្ស័របានយល់ពីរការក្សារូបថតថ្មីៗទាំងនេះ

Périgois achieved from these archives a new series of photo-

ឆ្លុះបញ្ជាំងពីរអតីតកាលនិងបច្ចុបប្ ន្នកាល ខណៈដែលក្រុមវិចិត្រករជួប

graphs mirroring the past and present. Meanwhile, a group

ជុំគ្នាក្នុងរោងជាងចម្លាក់មួយឈ្នោះ«ចារ»នៅក្នុងសាកលវិទយា
្ ល័យភូមិន្ទវិចិត្រ

of artists met in the engraving workshop CHAR at the Royal

សិល្បៈនៅភ្នំពេញក្រោមការចូលរួមពីរ ហ្វែ រណង់ដូអាសេវែស ហ៊ូម៉ាណា,

Academy of Fine Arts in Phnom Penh under the joint direction of

កាលូស ប៉េស,ច័ន្ទ វិត្ថារិទ្ទ និង ជិន តាំងជា ដើម្បីបំពេញការឆ្លាក់ចម្លាក់

Fernando Aceves Humana, Carlos Pez, Chan Vitharin and Chhin

ថ្មរនៃទេសនីយភាពរូបថត អ្នកនិពន្ឋម្នាក់ក្នុងការប្រគល់តំណែង។

Traingchhea to make engravings or lithographs completing

ជាបន្ថែមមានគំនូចម្លាក់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាប្រវត្តិសាស្រ្តដ៍វិចិត្រអសា្ចរ្យ

with a poetic point of view the photographic set up. In addition,

និងជាច្រើននិងមុខងារនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅប្រទេសកម្ពុជា។

there are paintings and sculptures of large format illustrating

ការតាំងពិព័រណ៌មិនមែនគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងទស្សនវិស័យនៃភាពអន្តរាយជា

the history and the role of the Institut Pasteur in Cambodia.

ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងឆ្លង់កាត់វិទយា
្ សាស្រ្តសិល្បះចក្ខុប៉ុណ្ណោះ
ទេប៉ុនែ្តវាក៏បានបង្កើតស្ពន
ា ឆ្លងកាត់រវាងការអប់រំទាំងពីរនេះផងដែរ។

The exhibition not only presents an outlook of the tragic history
of Cambodia and science through visual arts, but establishes

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រគឺជាមណ្ឌលដ៏ឩត្តមមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ

a bridge between these two topics. The Institut Pasteur is a

ដោយមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាក៏បានបែងចែកឱកាសដល់អ្នក

center of excellence in the fields of scientific research, by its

សិក្សាចប់ក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុតនៃវិទ្យាសាស្ត្រ។

presence in Cambodia; it provides an opportunity for graduate

ដូចជាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រតំណាងអោយគំរូនៃចិត្តសប្បុរសធម៌និងបច្ចេកទេស

Cambodians to pursue a career in the highest levels of science.

ទំនើបនៅក្នុងពិភពលោក។ រោងជាង«ចារ»នៅក្នុងសាកលវិទយា
្ ល័យភូមិន្ទវិចិត្រ

The Institut Pasteur represents a model of generosity and

សិល្បៈផ្តល់អោយវិចិត្រករក្មេងៗនិងនិស្សិតកម្ពុជាចង់បានការសិក្សា ការដឹក

high technology in the world. In the same way the CHAR

នាំដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងការបង្កើតដ៏មានគុណភាពខ្ពស់។

workshop offers young Cambodian artists and students a
challenging training leading to a know-how of high quality.

ទេសចរណ៍ពិព័រណ៌នេះមានជ័យជំនះក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលជាផ្នែកមួយ
នៃភាពឧត្តុងឧត្តមនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងតំបន់ពីរដែលបន្តឆ្លុះបញ្ជាំង

This traveling exhibition will prevail in different countries a

ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តសិល្បៈ។

piece of excellence in Cambodia, in two areas which have been
communicating throughout the history: of Science and Art.

ខ្ញុំសូមអគុណលោកសូចិន្តាជាព្រឹទ្ឋបុរសមហាវិទ្យាល័យសិលប្ ៈនៃសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈភ្នំពេញរោងជាង«ចារ»និងវិចិត្រករទាំងអស់

I am grateful to Mr So Chanda Dean of the Royal Academy of Fine

ដែលបានផ្តល់ការងាររបស់ពួកគេដែលបានដឹងយើងបើកចំណេះដឹង

Arts in Phnom Penh, the workshop team CHAR and all the artists

បន្តិចបន្តួចនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។

© Jean-Francois Périgois

© Jean-Francois Périgois

© Jean-Francois Périgois

© Jean-Francois Périgois
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Le laboratoire

de la création.

Exposition
Exhibition
ការតាំងពិពណ៌

L’exposition célèbre les 60 ans de l’Institut Pasteur au Cambodge. Elle s’articule autour de photographies anciennes des laboratoires
retrouvées à L’Institut Pasteur de Paris. Jean-François Périgois a réalisé à partir de ces archives un travail de mise en miroir du passé
et du présent, alors qu’un groupe d’artistes s’est réuni dans l’atelier de gravure CHAR de l’Académie Royale des Beaux-arts de
Phnom Penh sous la direction conjointe de Fernando Aceves Humana, Carlos Pez, Chan Vitharin et Chhin Traingchhea, pour réaliser
des gravures sur cuivre ou des lithographies complétant par un point de vue poétique l’installation photographique.
A cela s’ajoutent des œuvres peintes et sculptées de grands formats illustrant l’histoire et le rôle de l’Institut Pasteur au Cambodge.
L’exposition non seulement met en perspective l’histoire tragique du Cambodge et celle de la science par le biais des arts visuels,
mais établit une passerelle entre ces deux domaines. L’Institut Pasteur est un lieu d’excellence dans les métiers de la recherche
scientifique, par sa présence au Cambodge, il donne l’occasion aux jeunes diplômés Cambodgiens de poursuivre une carrière
dans les niveaux les plus élevés de la science. Tout comme L’Institut Pasteur incarne un modèle de générosité et de haute
technicité de par le monde, l’atelier CHAR au sein de l’Académie Royale des Beaux-arts, offre aux jeunes étudiants et artistes
Cambodgiens un apprentissage exigeant aboutissant sur un savoir faire de haute qualité.
Cette exposition itinérante emportera dans différents pays un fragment de l’excellence du Cambodge, dans deux domaines qui
n’ont cessé de dialoguer au cours de l’histoire : la science et l’art.
Je remercie So Chanda doyen de l’Académie Royale des Beaux-arts de Phnom Penh, l’équipe de l’atelier CHAR et tous les artistes
qui ont chacun contribué par leur travail sensible à nous ouvrir une parcelle de connaissance de l’Institut Pasteur au Cambodge.

who have contributed through each of their sensitive work to
share a piece of knowledge of the Institut Pasteur in Cambodia.
Yvon Chalm

លោក Yvon Chalm
អ្នកអភិរក្សការពិព័រណ៌

Yvon Chalm
Commissaire de l’exposition

Curator of the exhibition
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L’art de la science

The art of science
EN

La visite en yin yang de l’Institut
Pasteur au Cambodge accueillie par
les pasteuriens de différentes époques
se termine par une photographie qui
nous invite à sauter le pas vers le futur.
Travail de retouche photo sépia et prises de
vue noir et blanc : Jean-François Périgois

© Institut Pasteur

La mise en miroir des photographies
illustre l’évolution de la technicité et

des instruments au cours du temps. Elle
traduit cependant une maîtrise gestuelle
immuable. Elle montre les progrès vers
la sécurité et la protection biologique
du chercheur et de l’environnement.

The scientific laboratories of Pasteur
Institutes have nothing special except the
spirit of the men and women who work
there. This spirit loaded with the pride of
serving in the name of the great scientist
Louis Pasteur is reflected in a series of
photographs highlighted by Jean-François
Périgois. The characters focused on their
work excite curiosity, and attract us to
the invisible world of microbiology.

however, a control of immutable gestures. It shows the progress towards
the safety and biological protection of
the researcher and the environment.
The yin yang visit of the Institut Pasteur
in Cambodia starts by welcoming
“pasteurians” of different times and
ends with a photograph inviting
us to enter into the future.
Sepia photo editing work and black and
white photos: Jean-François Périgois

Mirrored photographs illustrate the
evolution of technology and instruments
all along decades of time. It reflects,

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាបានបង្ហាញពីម្ចាស់ការ
នៃកាយវិការដែលមិនផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូត។
ទន្ទឹមនឹងនេះ វាក៏បង្ហាញពីការវិវត្តន៍ទៅរកសុវត្ថិភាព
និងការការពារអ្នកស្រាវជ្រាវ និងបរិស្ថានខាងផ្នែក
ជីវសាស្ត្រ។

មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រមិន
មានអ្វីពិសេសក្រៅតែពីស្មារតីបុរស និងស្ត្រីដែល
ធ្វើការនៅទីនេះនោះទេ។ ស្មារតីដែលពោរពេញ
ដោយអំណួត ក្នុងការបម្រើ ជួសមុខឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ឆ្នើម ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថត
ទាំងឡាយដែលបន្លិចឡើងដោយ លោក JeanFrançois Périgois។ រូបមនុស្សដែលកំពុងផ្តោត
អារម្មណ៍លើការងាររបស់ខ្លួន បណ្តុះនូវការចង់ដឹង
និងទាក់ទាញយើងឆ្ពោះទៅរកពិភពនៃអតិសុខុមសាស្ត្រដែលមិនអាចមើឃើញបាន។
ការដាក់រូបថតទល់មុខគ្នាទាំងនេះធ្វើឲ្យមើល
ឃើញនូវការវិវត្តន៍ផ្នែកបច្ចេកទេស និងឧបករណ៍
នៅអំឡុងពេលកន្លងមកនេះ។

ដំណើរទស្សនាយីង/យ៉ាងនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា
ដែលទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រជំនាន់ផ្សេងៗ ត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈរូបថត
មួយសន្លឹក ដែលអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបោះ
ជំហានចូលអនាគតកាល។
ការងារកែសម្រួលរូបថតដែលប្រើទឹកមឹកម៉្យាង និង
រូបថតពណ៌សខ្មៅៈ លោក Jean-François Périgois

© Institut Pasteur

Les laboratoires scientifiques des Instituts
Pasteur n’ont rien de particulier si ce
n’est l’esprit qui anime les hommes et
les femmes qui y travaillent. Cet esprit
emprunt de fierté de servir au nom du
grand savant Louis Pasteur se ressent
dans la série de photographies mises
en valeur par Jean-François Périgois. Les
personnages concentrés sur leur travail
excitent la curiosité, nous attirant vers
le monde invisible de la microbiologie.

ខ្មែរ

© Institut Pasteur

FR

សិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រ

2

3

Personnel de l’Institut Pasteur (1960/1986/2013) - Institut Pasteur staff (1960/1986/2013) - បុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទរ័ (១៩៦០/១៩៨៦/២០១៣)
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1
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Laboratoire - Laboratory - មន្ទីរពិសោធន៍

Préparation de bouillon pour culture bactérienne - Preparation of culture medium for bacteriology - ការរៀបចំមជ្ឈដ្ឋានបណ្ដុះសម្រាប់បាក់តេរីសាស្ត្រ
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Prélèvement d’oeufs embryonnés - Collection of infected embryonated eggs - ការប្រមូលពងអំប្រ៊ីយ៉ុងដែលមានជំងឺ

© Institut Pasteur

5

© Institut Pasteur

© Institut Pasteur

7

Animalerie - Animal facility - មន្ទីរពិសោធន៍សត្វ

© Institut Pasteur

4

8

Observation au microscope - Microscopic observation - ការពិនិត្យដោយមីក្រូទស្សន៍

Appareil de lyophilisation / Automate d’analyse sanguine - Machine for lyophilization / Machine for blood analysis

6

Ensemencement de bactéries - Bacteria seeding - ការបណ្ដុះបាក់តេរី

© Institut Pasteur

© Institut Pasteur

ម៉ាស៊ីនសម្រាប់បង្កក / ម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិភាគឈាម

9

Manipulation dans une boite à gants / Manipulation dans une hotte de biosécurité - Work in safety box / Work in biosafety cabinet
ការងារក្នុងប្រអប់សុវត្ថិភាព /ការងារក្នុងបន្ទប់ជីវសុវត្ថិភាព
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10

13

Préparation du vaccine rage / Préparation des seringues pour la vaccination rage / Diagnostic de rage chez une tête de chien
Preparation of rabies vaccine / Preparation of anti-rabies vaccine syringes / Rabies diagnosis of dog brain
ការរៀបចំវ៉ាក់សាំងឆ្កែឆ្កួត / ការរៀបចំស៊ីរាំងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួត / ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខួរក្បាលឆ្កែដើម្បីរកជំងឺឆ្កែឆ្កួត

11

14

© Institut Pasteur

Histologie / Hématologie - Histology / Hematology - ជាលិកាសាស្ត្រ / លោហិតសាស្ត្រ

12

Remplissage des ampoules de vaccin / Insertion d’échantillons dans l’automate de tests sanguins
 ដដបគំរូទៅក្នុងម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្ដឈាម
Feeling vaccine vials / Feeling the blood test machine with vials - ការបំពេញកូនដបវ៉ាក់សាំង / ការបញ្ចូលកូ
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Réfractomètre /Recherche du paludisme - Refractometer / Malaria testing - ឧបករណ៍វាស់ចំណាំងបែរ/ការវិភាគឈាម

Traitement d’échantillon (ultrasons) / Analyse d’échantillon (biologie moléculaire)
ុ តស
្រា ន
ោ ) / ការវិភាគសំណាក (ជីវសាសម
្ត្រ ល
ូ៉ គ
េ ល
ុ )
Sample processing (ultrasounds) / Sample analysis (molecular biology) - ការដំណរើ ការសំណាក (អ៊ល

15

Laboratoire de sécurité de niveau 3 - Biosafety level 3 laboratory - មន្ទីរពិ
 សោធន៍ជីវសុវតិ្តភាពកម្រិត ៣
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© Jean-Francois Périgois

Char RUFA workshop

© Jean-Francois Périgois

ខ្មែរ

រោងសិប្បកម្មចារ នៃសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈភ្នំពេញ

CHAR means pointed etching needle in khmer, a tool commonly

ពាក្យថា “ចារ” គឺសំដៅទៅលើ ការសរសេរ ឬចារលើថ្មឬលោហ:ដែកម្យ៉ាង

used in engraving.

ដែលមានចុងស្រួច(ដែកចារ)ដូចការចារលើសាស្ត្រស្លឹករិកឬលើផ្ទាំង

In 2011, after an active collaboration with So Chenda, director of

សិលាជាដើម។ ជាទូទៅការមានប្រើក្នុងរោងជាងចម្លាក់។

faculty of fine arts, and approve from H.E Dr Bong Sovath RUFA

កាលពីឆ្នាំ២០១១មានក្រុមសមាជិកសិល្បករមិចសិចកូមួយក្រុមឈ្មោះ

the Phnom Penh, the collective of artists named “Tequio La Buena

“Tequio La Buena Impresion” បានសហការយ៉ង
ា ល្អជាមួយលោក សូចិន្តា

Impresión” agrees to teach the basic foundations of drawing and

ព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បះសូនរូប និងកឧត្តមបណ្ឌិត បុង សុវត្ថិ

universal art history including the legacy of pre-Hispanic art, and

សាកលវិទយា
្ ធិការនស
ៃ កលវិទយា
្ ល័យភូមន
ិ វ្ទ ច
ិ ត
ិ ស
្រ ល
ិ ប្ ៈបានព្រមព្រៀងគ្នប
ា ង្កត
ើ

teaching different xylography techniques and metal engraving.

រោងជាង សិលប្ ៈផ្តិតរូបពីលើពុម្ពមួយមានឈ្មោះថា “រោងជាង ចារRUFA”។

The collective of artists also donated a printing press and all the
supplementary material necessary to install a printing workshop
in Phnom Penh’s public university.
The aim of the etching workshop is to establish etching as a
practice in a nation that needs to reconcile its past and build a
future.

ដោយភាគីខាងមិចសិចកូ បានផ្តល់សំភារះចាច់មួយចំនួនសម្រាប់រោងជាងនិង
ផ្តល់ម៉ាស៊ីនផ្តិតរូបពី ឈើ, ដែក, លោហះ... ថែមទាំងបញ្ចូលសាស្ត្រាចារ្យមក
ជួយបង្ហាត់បង្រៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនូរនិងនិងបច្ចក
េ ទេសសំខាន់ផ្សេងៗទៀត
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងរោងជាង ចារRUFAនេះផង។
គោលបំណងក្នុងការបង្កើតរោងជាង ចារRUFA នេះឲ្យមានឡើងក្នុងប្រទេសមួយ
ក៏ដូចជាការហាត់រៀនផ្សាភ្ជាប់អតីតកាលដើម្បីសាងអនាគតកាលនាពេលខាង
មុខ។ នាឆ្នំ២
ា ០១២កន្លងទៅនេះក្រុមសមាជិកសិល្បករមិចស៊ិកកូខាងលើបាន

So, the CHAR workshop was born headed by the lecturer Chan

ផ្តល់ម៉ាស៊ីន ផ្តិតរូបពីលើពុម្ពថ្ម(Lithography) ដល់រោងជាង ចារRUFA ដើម្បី

Vitharin and Chhin Taingchhea. In 2012 the collective of artists

បង្គ្រប់តម្រូវការបង្ហាត់បង្រៀនលើមុខវិជ្ជានេះ។

brought a lithography press from Mexico and some tools to the
workshop in order to complete the training of students.

© Jean-Francois Périgois

© Jean-Francois Périgois

រោងជាង ចារRUFA អាចរស់រានរហូតដល់ពេលនេះ គឺដោយសារមានការជ្រោម

L’atelier Char RUFA

ជ្រែងរបស់សាស្រ្តាចារ្យ ច័ន្ទ វិត្ថារិន្ទ និងសាស្រ្តាចារ្យ ឈិន តាំងឈា ព្រមទាំង
មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីថក
្នា ់ដឹកនាំ មហាវិទ្យាល័យសិលប្ ៈសូនរូប ក៏ដូច
ថ្នាក់ដឹកនាំ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសល
ិ ប្ ៈផងដែរ។

CHAR signifie «pointe sèche en Khmer», un des outils communément utilisé en gravure.
En 2011, après une collaboration très active avec Monsieur So Chenda, doyen de la Faculté des Arts Plastiques,
et approuvé par H.E Dr. Bong Sovath, Recteur d’Université Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh, le collectif d’artistes nommé
« Tequio La Buena Impresión » s’engage à enseigner les fondements du dessin et de l’histoire de l’art, y compris l’héritage
de l’art préhispanique mexicain, ainsi qu’à enseigner les différentes techniques de gravure sur bois et métal.
Le collectif d’artistes a également fait don d’une presse d’impression et de tout le matériel nécessaire pour l’installation
d’un atelier d’imprimerie au sein de l’université publique de Phnom Penh. L’objectif de l’atelier de CHAR est d’établir la
gravure comme une pratique dans un pays qui a besoin de réconcilier son passé et de se construire un avenir.
Ainsi, l’atelier CHAR est né, il est aujourd’hui dirigé par les professeurs Chan Vitharin et Chhin Taingchhea.
En 2012, grâce à la vente des portfolios produits au Cambodge, le collectif d’artistes a également importé du Mexique
une presse lithographique et du matériel pour compléter la formation des étudiants dans ce domaine.
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Chan Vitharin

Chhin Taingchhea

ច័ន្ទ វិត្ថារិន្ទ

Né au Cambodge en 1975, Chan Vitharin
est diplomé de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Phnom Penh en 1996.
Se concentrant sur la photographie, Vitharin
a étudié à l’École Nationale Supérieur de
Photographie à Arles. Il a publié un livre
intitulé Kbach, sur l’étude de l’ornement
khmer.
Il est actuellement maître de conférences
et professeur à l’atelier de gravure CHAR
à RUFA.

ជិន តាំងជា

Born in Cambodia in 1975, Chan Vitharin
graduated from the Royal Academy of
Fine Arts in Phnom Penh in 1996. He
studied at the École Nationale Supérieure
de Photographie in Arles.
He published a book entitled Kbach, on the
study of Khmer Ornament.
He is currently a Lecturer of Photography
and Painting at RUFA.

កើតនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ វិត្ថារិន្ទបានសិក្សា
គំនូរបូរាណនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិង
ទទួលបានបរិញ្ញាប័ត្រនៅឆ្នាំ ១៩៩៦។
ដោយផោ្តតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបថត វិត្ថារិន្ទបានទៅ
សិក្សានៅសាលាជាតិជាន់ខ្ពស់ផ្នែករូបថតនៅទីក្រុង Arles
ក្នុងប្រទេសបារាំង។
លោកបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយឈ្មោះក្បាច់ខ្មែរ។
ជាមួយគ្នានោះ លោកក៏បានចេញផ្សាយ សៀវភៅគំនូរមួយ
ក្បាល ដែលបង្ហាញពីកុមាររស់នៅតាមវត្តអារាមផងដែរ។
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Born in 1984, Chhin Taingchhea studied
photography and painting and graduated
from RUFA in 2006.
He consistently exhibited his artworks in
such places as Institut français and SaSa
gallery.
Currently he is a teacher at RUFA in CHAR
workshop.

កើតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៤, ជិន តាំងជា រៀនថតរូបនិងគូរគំនូរ
ហើយបានបញ្ចប់កាសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រ
សិល្បះក្នុងឆ្នាំ២០០៦។
គាត់មានភាពក្លាហ៊ានក្នុងការដាក់បង្ហាញស្នាដៃសិល្បះ
របស់គាត់ ដូចជានៅវិទ្យាស្ថាន ហ្រ្វង់សេ និងវិចិត្រសាល

SaSa, ហើយថ្មីៗនេះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនក្នុងរោងជាង
«ចារ» នៅសលកវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បះភ្នំពេញ។

សព្វថ្ងៃនេះ វិត្ថារិន្ទជា្រគូសនិ្នសីទផ្នែករូបថតនៅសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។

Life
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm
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Né en 1984, Chhin Taingchhea a étudié la
photographie et la peinture, il est diplômé
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Phnom Penh en 2006.
Il a régulièrement exposé ses œuvres dans
des lieux tels que l’Institut français ou SaSa
galerie.
Actuellement, il est professeur à RUFA dans
l’atelier de gravure CHAR.

Untitled
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm
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Aceves Humana Fernando

Pez Carlos

ហ្វែរណង់ដូ អាសេវែស ហ៊ូម៉ាណា

Né à Mexico en 1969. Il est diplômé de
l’Université Nationale Autonome des
Beaux-Arts du Mexique (UNAM).
Il est peintre, graveur et co-fondateur du
collectif d’artistes Tequio La Impresión
Buena, qui s’est constitué pour donner des
cours de gravure à l’Université Royale des
Beaux-Arts de Phnom Penh, permettant
ainsi la création du premier atelier de
gravure au Cambodge : l’atelier Char
(pointe sèche en khmer) en 2011.

កាលូស ផេស

Born in 1969 in Mexico City, where he
studied fine art at the National Autonomous
University of Mexico (UNAM).
Fernando Aceves is a painter, engraver
and cofounder of the artists’ collective
‘Tequio La Buena Impresión’.
The collective was formed to offer courses
at the Royal University of Fine Arts (RUFA)
in Phnom Penh to create the first etching
workshop ever installed in Cambodia.
The workshop Char (dry point in Khmer)
opened in 2011.

ហ្វែរណង់ដូ អាសេវែស ហ៊ូម៉ាណា កើតនៅប្រទេសម៉ិចស៊ិក
នៅឆ្នាំ១៩៦៩។ លោកទទួល ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក
វិចិត្រសិល្បៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិស្វយ័តម៉ិកស៊ិក។
លោកគឺជា សាប្ថនិកមា្នក់របស់ សមាគមសិល្បករឈោ្មះ

Tequio La Impresion Buena។ សមាគមនេះត្រូវ
បានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះឆ្លាក់លើឈើ
និងការឆ្លាក់ដោយបើ្រទឹកអាស៊ីដ នៅសាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈភ្នំពេញ។ សមាគមបានផ្តល់ម៉ាស៊ីន
សង្កត់ពុម្ពមួយ ដែលអាចធ្វើឲ្យគេបង្កើត រោងជាងចម្លាក់
ប្រភេទនេះ ជាលើកទីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ រោងជាង
នោះឈ្មោះ «ចារ» ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១០។

Il a effectué ses études supérieures à
l’Institut Allende et à l’institut national des
Beaux-arts à San Miguel de Allende, Guanajuato, au Mexique, avant de poursuivre
à l’École des Arts visuels de New York, où il
établit un lien entre les deux pays.
Depuis 1998, Carlos Pez est co-fondateur
de l’atelier Leonard Codex à Brooklyn, à
New York, et de l’atelier Perro Bravo à
Mexico. Ces deux endroits sont consacrés à
la production et à l’édition d’œuvres lithographiques ainsi que de nombreux autres
projets dans le domaine des arts visuels.

His higher studies were carried out at
Instituto Allende and Instituto Nacional
de Bellas Artes in San Miguel de Allende,
Guanajuato, Mexico. He continued his
studies in The School of Visual Arts, New
York, where he established a link between
the two countries.
Since 1998, Carlos Pez has been co-founder
of the Leonard Codex workshop in Brooklyn,
NY, and the Perro Bravo workshop in
Mexico City. Both places are devoted to
producing Lithography editions and other
projects involved in the visual arts.

ការសិក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ គឺចេញពីវិទ្យាស្ថាន

Allende និងវិទ្យាស្ថាន nacional de Bellas arts
នៅ San Miguel de Allende, Guanajuato,
ប្រទេសមិចសិចកូ។ គាត់បានបន្តការសិក្សារបស់គាត់នៅ
សាលាចក្ខុសិល្បៈ ទីក្រុងញូវយ៉ក គឺជាកន្លែងដែលគាត់
បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨ កាលូស ផេស គឺជាអ្នករួមរំលំរោងជាង

Leonard Codex នៅ Brooklyn រោងជាង NY

និងរោងជាង Perro Bravoនៅទីក្រុងមិចសិចកូ។
កន្លែងទាំងពីរនេះគឺជាកន្លែងដែលមាន ភក្តីភាព
ក្នុងការផលិតបោះពុម្ព សិលាលេខ និងគំរោងដទៃ
ទៀតដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងផ្នែកចក្ខុសិល្បៈ។

Untitled
Etching lavender oil and
dry point edition 1/8,
21 x 17 cm

Untitled
Etching aquatint
edition 1/8
21 x 17 cm
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Untitled
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm

Immune to your reflection
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm

Deterioration of your immunity
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm
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Neak Sophal

Prom Putvisal

នាគ សូផល

Née en 1989 à Takeo, elle est diplômée de
l’Université Royale des Beaux-arts en 2012.
Elle est considérée comme l’un des talents
montants de la scène artistique
cambodgienne.
Actuellement membre de l’atelier CHAR,
elle présente une fascinante exposition
de photographies intitulée «behind» à la
galerie Java.

ព្រំ ពុទ្ឋវិសាល

Born in 1989 in Takeo she graduated at
Royal University of Fine Arts in 2012. She
is considered one of the rising talents in the
Cambodian art scene. Currently member
of CHAR workshop, she is presenting an
interesting exhibition of photography
named “behind” at Java gallery.

កើតនៅឆ្នាំ១៩៨៩ នៅខេត្តតាកែវ នាងបានបញ្ចប់កាសិក្សា
នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បះ ក្នុងឆ្នាំ២០១២,
នាងបានត្រិះរិះពីទេពកោសល្ប ក្នុងរូបភាពសិល្បះរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជា, ថ្មីៗនេះនាងជាសាមាជិករោងជាង

«ចារ» ហើយបច្ចុប្បន្ននាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពិព័រណ៌
រូបថត ដែលមានឈ្នោះ «Behind» នៅវិចិត្រសាល

Java។

Né à Phnom Penh en 1987, il est diplômé
de l’Université Royale des Beaux-Arts en
2012. Il a reçu le premier prix dans la
catégorie «design process» pour le
concours de sculpture sur pierre dans la
province de Pursat en 2010.
Actuellement membre de l’atelier CHAR.

Born in Phnom Penh in 1987, he graduated
at Royal University of Fine Arts in 2012.
He was awarded first prize in the category
“design process” for the soapstone
sculpture competition in Pursat province in
2010. Currently member of CHAR workshop.

រស់នភ
ៅ ព
ំ្ន ញ
េ ក្នង
ុ ឆ្នំា ១៩៨៧, បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ នៅសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បះ។ គាត់បានទទួលពានរង្វាន់
លើកដំបូងក្នុងផ្នែក «រចនាបែប» សំរាប់ចម្លាក់ថ្មភក់ជា
ការប្រកួតប្រជែង នៅខេត្តពោធិសាត់ ក្នុងឆ្នាំ២០១០,
ឥឡូវនេះ គាត់ជាសមាជិករោងជាង «ចារ»។

Doctor
Etching eau forte and aquatint edition 1/8
21 x 17 cm

Untitled
Etching eau forte and aquatint edition 1/8
21 x 17 cm

Untitled
Etching eau forte and aquatint edition 1/8
21 x 17 cm
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JMCJ

ThomasPierre

ជេ អិមស៊ីជេ

ថូម៉ាស ព្យែរ

De formation autodidacte, JMCJ a eu la
chance de s’épanouir en dehors des sentiers
battus.
Il sculpte aussi bien les bouts de bois que
les pierres précieuses. Il aime tout autant
tordre et souder l’or et le fer. Il aime aussi
mélanger les univers, associer les matières
nobles aux objets recyclés.
De là, il puise son inspiration pour créer
des œuvres uniques et étonnantes.

Autodidact, JMCJ has had the chance to
fulfill himself out off the beaten track.
He carves pieces of wood as well as
precious stones. He likes bending and
soldering gold as much as iron. He loves
mixing different worlds, combining
precious materials and recycled objects.
This is how he finds his inspiration to create
unique and astonishing pieces of work.

Untitled
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm
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តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង JMCJ មានឱកាសរីក
ចម្រើន មិនធ្វើតាមគេ។
លោកឆ្លាក់បានល្អទាំងនៅលើកំណាត់ឈើ ក៏ដូចជាថ្មមាន
តម្លៃ។ លោកចូលចិត្តវេញ និង រំលាយមាស និងដែក។
លោកក៏ចូលចិត្ត លាយបញ្ចូលលោហធាតុផ្សេងៗ និង
លាយវត្ថុមានតម្លៃ ជាមួយវត្ថុចាស់ផងដែរ។
តាមរយៈវិធីនេះហើយដែលលោកបំផុស គំនិតច្នៃប្រឌិត
ដើម្បីបងើ្កតស្នាដៃប្លែកពីគេ និងគួរឱ្យងឿងឆ្ងល់។

Né en France, ThomasPierre a étudié à
l’école d’Art de Rouen. Les cinq années qu’il
a passées à Berlin ont été essentielles pour
l’évolution de son travail.
Il a créé le concept d’une peinture ouverte
de l’intérieur et inventé la peinture par
extraction physique.
Aujourd’hui, ThomasPierre vit et travaille
au Cambodge. Son œuvre est profondément
inspirée par sa rencontre avec la culture
khmère et le peuple cambodgien.

Born and raised in France ThomasPierre
studied at the school of Art in Rouen. The
five years he spent in the Berlin’s art scene
were critical for the evolution of his work.
He created the concept of a painting opening from the inside and invented painting
by physical extraction.
Today, ThomasPierre lives and works in
Cambodia. His work is deeply inspired by
his encounter with the Khmer culture and
the Cambodian people.

Bacteria
Etching aquatint and dry point edition 1/8

Pasteur and his collaborators
Mixed media on canvas

21 x 17 cm

140 x 200 cm

កើតនៅប្រទេសបារាំង ក្នុងត្រកូលគ្រួសារវិចិត្រករមួយ។
លោកបានសិក្សា នៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈមួយនៅ Rouen
រយៈពេល៥ឆ្នាំ ដែលលោកបានចំណាយនៅក្នុងពិភព
វប្បធម៌ទំនើប នៃទីក្រុងប៊ែរទ្បាំង គឺជាចំណុចសំខាន់នៃ
ការវិវឌ្ឍការងាររបស់លោក។
នៅទីក្រុងប៊ែរទ្បាំង ថូម៉ាស ព្យែរ បានបងើ្កតគំនិតមួយសី្ត
ពី ផ្ទាំងគំនូរដែលគេគូរផុសចេញពីក្នុងចិត្ត និងច្នៃប្រឌិត
ផ្ទាំងគំនូរមួយ ដែលដកស្រង់ចេញពី សភាពខាងក្រៅ។
សព្វថ្ងៃលោករស់នៅ និងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ការងាររបស់លោក មានទាក់ទងច្រើន នឹងវប្បធម៌សិល្បៈ
និងប្រជាជនខ្មែរ។
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Karay

Delaprée Stéphane

ការ៉ាយ

Il vit en Asie du Sud-Est, de formation
scientifique, il considère la peinture comme
une nécessité pour comprendre le monde
qui nous entoure, un champ d’expérimentation qui permet de créer des réactions
entre le peintre, le sujet et le spectateur.

ឌឺឡា្រេផ ស្ទេហ្វេន

He lives in South-East Asia. Underground
artist, Karay saw his work alongside
the artistic microcosms of scientific
background, he sees painting as a need
to understand the world around us.

ការ៉ាយ ជាសិល្បករលាក់មុខ ដែលដាក់ស្នាដៃរបស់ខ្លួន
ឲ្យនៅក្រៅរង្វង់សិល្បៈ។ ដោយមានប្រវត្តិសិក្សា ចេញ
មកពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ លោកចាត់ទុកគំនូរ គឺចាំបាច់
ដើម្បីយល់ ពីពិភពដែលព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយើង។

Dit Stef, né à Paris en 1956, est un artiste
qui a décidé d’être heureux. Très prolifique,
hors norme, indépendant et autodidacte,
il n’y a pas de couleurs tristes dans sa
palette. Depuis son installation au
Cambodge, il n’est relié à aucun groupe
d’artistes. Homme libre de contraintes,
citoyen extasié d’un monde qu’il enchante,
il est à la recherche du naturel expressif,
sans autre ancrage que celui du cœur. Son
style si personnel et positif cache un long
travail qui fait de lui un artiste présent dans
de nombreuses et prestigieuses collections
dans le monde.

Alias Stef, born in Paris in 1956, is an
artist who has decided to be happy.
Very prolific unconventional, independent
and self-taught, there is no sad colors
in his palette. Since he is established in
Cambodia, he cannot be connected to any
group of artists. Free from any constraints,
ecstatic citizen of the world, he has been
looking for the natural expression, without
further link than his heart. His personal
style hides a conscientious and precise
work that makes him an artist present in
many prestigious collections in the world.

Alias Stef, កើតនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ១៩៥៦, គឺជា
វិចិត្រករម្នាក់ ដែលមានការសំរេចចិត្តដ៏រីករាយ។
មានស្នាដៃជាច្រើន ដែលមានភាព មិនប្រពៃណីនិយម,
ឯករាជ្យ និងបង្រៀនខ្លួនឯង, គ្មានពណ៌េសោកសៅ នៅ
ក្នុងចានលាយពណ៌ របស់គាត់ទេ។ ចាប់តាំងពីគាត់បាន
បង្កើតឡើងនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា, គាត់មិនបានទំនាក់
ទំនងជាមួយក្រុមវិចិត្រករទេ, សេរីភាពនៃការបញ្ជារ,
ពលរដ្ឋដែលមានភាព អណ្តែតអណ្តូង នៃពិភពលោក,
គាត់កំពុងស្វែងរក មនោសញ្ចេតនា ធម្មជាតិ, គ្មានទំនាក់
ទំនងឆ្ងាយជាងពីបេះដូងរបស់គាត់។ របៀបលាក់បាំង
មនសិកាផ្ទាល់ខ្លួន និង ភាពជាក់លាក់ក្នុង ការងាររបស់
គាត់ធ្វើអោយគាត់ជា វិចិត្រករបច្ចុប្បន្នជា ជំរើសជាច្រើន
ដែលប្រកបដោយ កិត្យានុភាពលើពិភពលោក។

Françoise Barré-Sinoussi
Acrylic on canvas
50 x 40 cm
Le sang de la science
Acrylic on canvas
140 x 140 cm

Science against the darkness
Lithography edition 1/8
21 x 17 cm
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Pasteur est mon héros
Acrylic on canvas
145 x 180 cm
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Périgois Jean-François

Morin Jean-Paul

ពែរីហ្ស័រ ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស័រ

Jeff est un photographe français, voyageant
dans le Sud Est de l’Asie depuis 2000
et établi au Cambodge depuis 2007.
Il a participé à de nombreuses expositions
dans le royaume entre 2008 et 2012, et il
a été le premier à mettre la photographie
d’art dans les rues, avec la très originale et
intéressante exposition: «Walking Photo
Exhibition». Il a également travaillé sur le
design de nombreux restaurants et hôtels
de Siem Reap.
Le sujet principal de son œuvre est le
portrait de gens et la vie quotidienne.

Malaria
Digital Artwork
50 x 50 cm

Jeff is a French photographer, traveling
in Southeast Asia since 2000 and
established in Cambodia since 2007.
He had a lot of exhibitions in the Kingdom
between 2008 and 2011, and he was the
first one to bring art photography in the
streets, with the attractive «Walking Photo
Exhibition».
He also worked on design for restaurants
and hotels of the City of Siem Reap.
The main subject from his pictures is
portrait of people and daily life.
He now lives in Phnom Penh.

Humankind - The Milky Way
Digital Artwork
70 x 70 cm

ម៉ូរ៉ា ហ្សង់ ផូល

«Jeff» គឺជាអ្នកថតរូបជនជាតិបារាំង ដែលធ្វើដំណើរ
នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ ហើយមករស់នៅ
ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ មក។
លោកបានចូលរួមតាំងពិព័រណ៌ នៅកម្ពុជាចនោ្លះឆ្នាំ
២០០៨ និង ឆ្នាំ២០១២ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងនៅខេត្ត
សៀមរាប។ លោកគឺជាអ្នកទីមួយ ដែលដាក់តាំងបង្ហាញ
រូបថតបែបសិល្បៈនៅតាមផ្លូវ ជាមួយនឹង ពិព័រណ៌

Walking Photo Exhibition ពិព័រណ៌នេះត្រូវបាន
ដំឡើងដោយមានការជួយពីកុមារ នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា
មួយនៅទីកុ្រងភំ្នពេញ។

Vit en France à Versailles, diplômé de
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Peintre-Graveur-Installateur-Réalisations
de structures totémiques à partir de
branches travaillées peintes et gravées.
La couleur est l’élément constructif de son
vocabulaire pictural.
Depuis 2010, il voyage en Asie du Sud-Est
et en rapporte des impressions où
dominent la fluidité de la couleur et du
mouvement.
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រស់នៅប្រទេសបារាំងនៅ Versailles, បានបញ្ចប់
ការសិក្សាពី l’École Supérieure des Beaux-arts
នៅទីក្រុងបា៉រីស។
ជាងគំនូរ, អ្នកនិពន្ឋ, អ្នកអភិរក្ស, ស្នាដៃទំរង់រូបនៃតូតិម
ពីសាខាការងារផាត់ពណ៌និងចម្លាក់។ ពណ៌គឺជាការបង្កើត
វត្ថុធាតុនៃវិចិត្រកម្មវាក្យស័ព្ទរបស់គាត់។
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ គាត់បានធ្វើដំណើរទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
និងនាំ អារម្មណ៍រឺអោយឈ្នោះ ពណ៌អណ្តែត និងមាន
ចលនា។

Microbes
Digital Artwork
50 x 50 cm

Doctor Nam’s house
ink on paper typographical, 2013
97 x 66 cm
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Lives in France in Versailles, graduated from
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Paris.
Painter-Engraver-Installer-Achievements
of totemic structures from branches
shaped painted and engraved. The color is
the constructive element of his pictorial
vocabulary.
Since 2010, he has traveled to Southeast
Asia and brought back feelings where
dominates the flow of color and movement.

This is not a life that does not move (A.Yersin)
ink on paper typographical, 2013
97 x 66 cm
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Artisans d’Angkor - សិប្បកម្មអង្គរ

Tith Kanitha
ទិត កន្និដ្ឋា

FR

Née en 1987 au Cambodge. Elle est diplômée de l’Université Royale des Beaux-Arts
en section Design. Elle a commencé à créer
des œuvres d’art en 2007 et développe un
travail d’installation. Elle a remporté une
« mention honorable » lors du You Khin
Memorial Women’s Art Prize en 2010.

Born in 1987 in Cambodia. She graduated
from the Royal University of Fine Arts in
Design. She started creating artwork in
2007, developing installation works.
She won a “Honorable Mention” at the You
Khin Memorial Women’s Art Prize in 2010.

កើតនៅឆ្នាំ១៩៨៧ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ នាងបញ្ជប់ការ
សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បះផ្នែក
តុបតែងលំអ។ នាងចាប់ផ្តើមបង្កើតស្នាដៃសិល្បនៅ
ឆ្នាំ២០០៧, ក្នុងការបង្កើត ឋបនកម្មការងារ។
នាងបានឈ្នះរង្វាន់ «សំគាល់កិតិ្តយស» នៅយូគីន

Memorial Women’s Art Prize នៅឆ្នាំ២០១០។

Créé pour répondre aux besoins d’insertion
professionnelle des jeunes gens issus des
milieux ruraux de la région de Siem Reap,
Artisans d’Angkor a pour mission de
développer de façon durable et équitable
l’artisanat d’art cambodgien. Par son
exigence de qualité et d’authenticité axée
sur une forte identité culturelle khmère,
Artisans d’Angkor constitue une vitrine du
savoir-faire traditionnel du Cambodge.

EN

As the offshoot of an educational project,
Artisans Angkor aims at providing professional skills in the handicraft sector to rural
communities and offers them employment
opportunities near their home village in
Siem Reap province. Over the years,
Artisans Angkor has strived for a fair
development of Khmer Arts and Crafts and
has become a real showcase of Cambodian
craftsmanship.

ខ្មែរ
ក្រុមហ៊ុនចំរុះសិប្បករអង្គរ ជាក្រុមហ៊ុនចំរុះខ្មែរដែល
ត្រូវបានប្រសូតចេញឡើងពីគំរោងអប់រំដ៏តូចមួយ
ដើម្បីធានាសមាហរណកម្មវិជ្ជាជីវ:ដល់យុវជនយុវនារី
ក្មេងៗដែលមានចំណេះដឹងតិច តួចតាមជនបទ និង
ដាក់អមអោយមានមុខរបរតាមភូមិកំណើតរបស់
ពួកគេ។
រយ:ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ សិប្បករអង្គរបាន
នឹងកំពុងខិតខំបន្តការចាប់ អារម្មណ៏លើការអភិវឌ្ឍន៏
និងការរស់ឡើងវិញនៃសិល្បៈចំលាក់ខ្មែរប្រកប
ដោយសមធម៌ និង ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មគំរូ
មួយនៅកម្ពុជា។

Coldecygne
Mixed media
65 x 112 cm

A l’occasion du 60ème anniversaire de
l’Institut Pasteur au Cambodge, la Direction
et le Conseil d’Administration d’ « Artisans
d’Angkor » ont décidé de faire don à
l’Institut d’un buste de Louis Pasteur taillé
dans une pierre si caractéristique d’Angkor.
Le buste sera dévoilé le 11 mars 2013
par Son Excellence le Professeur Mam
Bunheng, Ministre de la Santé du Cambodge, et Madame le Professeur Alice
Dautry, Directrice Générale de l’Institut
Pasteur.
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On the occasion of the 60th anniversary
of the Institut Pasteur in Cambodia, the
Management and the Board of Directors of
«Artisans d’Angkor» decided to donate to
the Institute a bust of Louis Pasteur cut in a
stone so characteristic of Angkor. The bust
will be unveiled March 11, 2013 by His
Excellency Pr. Mam Bunheng, Minister of
Health of Cambodia, and Mrs. Pr. Alice
Dautry, Director General of the Institut
Pasteur.

ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងឪកាសប្រារព្ធខួបលើកទី
៦០នៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងនូវ វិទ្យាស្ថាន បាស្ទ័រ
កម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់
ក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរបានផ្តល់ ជូននូវរូបសំណាក
មួយកំណាត់ខ្លួនរបស់លោក Louis Pasteur ដែល
ត្រូវបានឆ្លាក់ឡើងអំពីថ្ម ដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
រូបសំណាកនេះនឹងត្រូវសម្ពោធនៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិនា
ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ ម៉ម
ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេស
កម្ពុជា និងលោក សាស្រ្តាចារ្យ Alice DAUTRY
អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។
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