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Yn adroddiad blynyddol y llynedd, cyhoeddais 
bennod newydd o gydweithredu ac arloesi i’r 
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl 
(NCMH), yng ngoleuni ein partneriaethau 
newydd â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol 
Bangor. 

Mae’n bleser gennyf ddweud bod y partneriaethau hyn 
yn ffynnu, ac mae’r Ganolfan bellach wir yn sefydliad i 
Gymru gyfan. 

Mae gweithio gydag Abertawe wedi rhoi cyfle i ni 
ddefnyddio ‘data mawr’ drwy’r Banc Data Cyswllt Diogel 
Gwybodaeth Ddienw (SAIL), sydd eisoes wedi talu ar ei ganfed gyda data yn cael eu defnyddio 
ar gyfer nifer o brosiectau. Mae hefyd wedi ein helpu i sicrhau cyllid gan MQ: Trawsnewid 
Iechyd Meddwl ac Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer prosiectau newydd yn y maes hwn.

Mae ein partneriaeth â’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mangor wedi 
rhoi’r arbenigedd i ni integreiddio’r safbwynt gofal cymdeithasol a phenderfynyddion 
cymdeithasol yn ein hasesiadau. 

Y flwyddyn hon rydym wedi meithrin partneriaethau newydd â’r GIG a’r trydydd sector, gyda 
nifer o brosiectau cydweithredol yn mynd rhagddynt. 

Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i ddatblygu rhaglen 
seicoaddysgol ar reoli problemau hwyliau i bobl sydd ag anabledd dysgu, sef y Rhaglen 
Ymwybyddiaeth o Hwyliau (MAP). 

Ym maes iechyd meddwl amenedigol, rydym yn gweithio gyda NSPCC Cymru, Mind Cymru 
a’r Sefydliad Iechyd Meddwl er mwyn ymchwilio i ddarpariaeth gwasanaethau sydd ar gael i 
fenywod a’u teuluoedd sy’n profi amrywiaeth o anawsterau iechyd meddwl amenedigol ledled 
Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda’r Gynghrair Iechyd Meddwl ymhlith Mamau i ehangu’r 
ymgyrch Everyone’s Business i Gymru. 

Yn olaf, rydym yn gyffrous am fod yn rhan o Ymgysylltu i Newid, prosiect a arweinir gan 
Anabledd Dysgu Cymru sy’n ceisio helpu 1,000 o bobl ifanc sydd ag anabledd dysgu a/neu 
awtistiaeth i weithio drwy ddarparu lleoliadau gwaith â thâl gyda chyflogwyr ledled Cymru. 

Ar wahân i hyn, rydym wedi parhau i adeiladu ar ein gwaith blaenorol i ddatblygu ein 
cymuned carfan, sydd bellach â dros 7,000 o gyfranogwyr. Rydym wedi cyrraedd y garreg 
filltir hon yn rhannol o ganlyniad i wefan newydd a gwell y Ganolfan, sy’n gweithredu fel 
porth i bobl gydsynio i fod yn rhan o’n hastudiaeth a chymryd rhan ar-lein. Mae hyn wedi bod 
yn llwyddiant ysgubol hyd yn hyn, gyda mwy na 250 o gyfranogwyr newydd yn ymuno â’n 
cymuned carfan ar-lein ers mis Chwefror 2017. 

Drwy roi cyfle i bobl gydsynio a chymryd rhan ar-lein, mae gan ein cynorthwywyr seicoleg 
fwy o amser i gynnal asesiadau manwl, gan roi dirnadaeth well i ni o gyflyrau fel sgitsoffrenia, 
anhwylder deubegynol ac anhwylder straen wedi trawma. 

Rhagair

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
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Cyflwyniad
Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn dod ag ymchwilwyr o’r radd 
flaenaf o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor ynghyd er mwyn datblygu ymchwil iechyd 
meddwl ac anabledd dysgu yng Nghymru. 

Rydym yn gweithio i ddysgu mwy am sbardunau ac achosion problemau iechyd meddwl, ac yn 
gobeithio gwella triniaeth, diagnosis a chymorth ar gyfer y dyfodol. 

Ein nodau allweddol yw: 

n cefnogi meysydd o ragoriaeth a datblygu gallu mewn meysydd newydd o ymchwil iechyd   
 meddwl ac anabledd dysgu;

n ymgysylltu â chleifion, eu teuluoedd, y cyhoedd yn fwy cyffredinol a sefydliadau trydydd   
 sector yng Nghymru i wella dealltwriaeth o salwch meddwl ac anableddau dysgu a’r angen  
 am ymchwil yn y meysydd hyn.

n newid y diwylliant ymchwil mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng    
 Nghymru, gyda’r nod yn y pen draw bod yr holl unigolion sy’n derbyn gofal yn cael eu   
 gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil.

I gyflawni’r nodau hyn byddwn yn canolbwyntio ein gweithgarwch ar chwe maes craidd; carfan 
y NCMH, biosamplu a geneteg, cyfranogi, ymgysylltu a throsglwyddo gwybodaeth, anableddau 
dysgu, gofal cymdeithasol ac ymchwil gymdeithasol, a’r banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth 
Ddienw. 

Bydd yr adroddiad hwn yn trafod ein cynnydd yn y meysydd allweddol hyn rhwng mis Ebrill 
2016 a Mawrth 2017, ac yn nodi ein cynlluniau ar gyfer y deuddeg mis nesaf. 
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Yr Athro Ian Jones 
NCMH Cyfarwyddwr

Dr James Walters 
NCMH Dirprwy Gyfarwyddwr 

Bwrdd NCMH

Pwy yw pwy
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n Yr Athro Syr Michael Owen
n Yr Athro Keith Lloyd 
n Dr Michael Jackson 
n Yr Athro Mike Kerr 
n Yr Athro Debbie Cohen
n Yr Athro Nick Craddock
n Yr Athro David Ford 
n Dr Elizabeth Forty 
n Yr Athro William Gray
n Dr Stephen Beyer

n Yr Athro Jeremy Hall 
n Yr Athro Peter Holmans
n Yr Athro Ann John  
n Yr Athro Meng Li 
n Yr Athro David Linden 
n Yr Athro Michael O’Donovan 
n Yr Athro Catherine Robinson 
n Yr Athro Anita Thapar 
n Yr Athro Rob Poole  
n Yr Athro Marianne van den Bree 

n Karin Alderson
n Janet Robinson
n Mark Coles
n Jessica Pickin (absenoldeb mamolaeth)
n Rebecca Lynch
n John Tredget* 
n Paul Gauci*

n Catrin Hopkins*

n Bozo Lugonja
n Ganna Leonenko
n Craig Joyce*

n Dr Alex Evans

Tîm Gweinyddol Tîm Labordy

Mae tîm y Ganolfan yn cynnwys academyddion a chlinigwyr o dair o 
brifysgolion blaenllaw Cymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor. 



n Dr Catrin Lewis
n Dr Lawrence Raisanen
n Natalie Richards
n Kali Barawi
n Christine Fraser
n Holly Pearce
n Elen Thomas

 

n Sophie Andrews
n Lowri O’Donovan 
n Ella Lonen 
n Dr Jessica Hall 
n Emma Liddiard Williams

Tîm Ffenoteipio

n Prifysgol Caerdydd 
n Prifysgol Abertawe
n Prifysgol Bangor
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
n Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
n Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Partneriaid

*Heb eu cyflogi’n uniongyrchol gan NCMH, ond wedi’u hariannu’n rhannol mewn rhai achosion
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n Marcos del Pozo Banos 
n Niren Basu

Tîm SAIL
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Mae ein gwaith wedi’i drefnu yn chwe chategori craidd, a elwir yn becynnau gwaith. Trafodir 
ein cynnydd ym mhob pecyn gwaith isod.

Pecynnau Gwaith

Mae casglu samplau 
biolegol oddi wrth 
ein cyfranogwyr, a 
churadu samplau 
a gasglwyd mewn 
astudiaethau 
blaenorol yn rhan 
greiddiol o’n gweithgarwch.

Yna gall astudiaethau ymchwil perthnasol 
wneud cais i ddefnyddio’r samplau hyn yn 
eu gwaith.

Uchafbwyntiau

n Mae 88% o gyfranogwyr (6,213) wedi
 cytuno i roi sampl DNA, sy’n golygu ein
 bod ar y trywydd cywir i gasglu samplau
 biolegol oddi wrth fwy nag 8,000 o bobl
 erbyn mis Mawrth 2018

n Mae cyfanswm o 3,611 o samplau
 carfan NCMH ar gael ar gyfer
 astudiaethau ymchwil hyd yn hyn

n Sefydlwyd protocolau casglu serwm,
 sy’n ein galluogi i gasglu samplau RNA
 oddi wrth gyfranogwyr sydd â phrofiad
 o seicosis i’w dadansoddi’n fanylach.

Biosamplu a 
geneteg

Un o’n prif ddibenion 
yw meithrin carfan o 
filoedd o bobl sydd 
wedi cymryd rhan 
yn ein hastudiaeth 
ac sydd wedi cytuno 
y gallwn gysylltu â nhw 
ynglŷn â chyfleoedd ymchwil yn y dyfodol.

Uchafbwyntiau

n Recriwtiwyd 1,278 o wirfoddolwyr yn  
 ystod 2016-17 i wneud cyfanswm o  
 7,061

n Lansiwyd system asesu ar y we i roi cyfle
 i wirfoddolwyr gymryd rhan ar-lein

n Cynhaliwyd cyfweliadau clinigol manwl
 â 380 o gyfranogwyr â diagnosis lle
 mae gennym raglenni gwaith    
 gweithredol (sgitsoffrenia, anhwylder
 straen wedi trawma ac anhwylder
 deubegynol) 

n Recriwtiwyd 91 o gyfranogwyr i’n   
 hastudiaeth o gwsg a rhythm    
 beunyddiol, sy’n casglu data i archwilio  
 dylanwad tarfu ar gwsg ar iechyd   
 meddwl.

Carfan NCMH
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Mae gweithio i 
gynnwys ac ennyn 
diddordeb y 
cyhoedd mewn 
ymchwil iechyd 
meddwl er mwyn 
trechu stigma iechyd 
meddwl yn rhan allweddol 
o’n gwaith. 

Rydym yn gwneud hyn mewn amrywiaeth o 
ffyrdd, o gynnal digwyddiadau ac ymgysylltu 
â’r cyfryngau. 

Uchafbwyntiau

n Lansiwyd gwefan newydd a gwell gan
 wneud ein hadnoddau yn fwy hygyrch

n Cynhaliwyd amrywiaeth o
 ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd
 gan gynnwys diwrnodagored anhwylder
 diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd, 
 arddangosfa o gelf myfyrwyr a sesiwn
 holi ac ateb gyda Matt Johnson, awdur
 sydd â phrofiad o PTSD.

n Sicrhawyd 22 o ymddangosiadau yn
 y wasg, gan gynnwys rhaglen ddogfen
 30 munud ar ein hymchwil ar gyfer
 rhaglen ‘Science Café’ BBC Radio Wales

n Cynyddwyd nifer yr Hyrwyddwyr
 Ymchwil i 22.

Cyfranogi, 
ymgysylltu a 

throsglwyddo 
gwybodaeth

Mae ymchwil 
sy’n ystyried 
penderfynyddion 
cymdeithasol 
ac effeithiau 
cymdeithasol iechyd 
meddwl yn chwarae rhan 
bwysig yn ein gwaith. 

Rydym yn cydweithio’n agos ag ymchwilwyr 
o Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a 
Chymdeithas Prifysgol Bangor (CFMHAS).

Uchafbwyntiau

n Mae cwestiynau ynglŷn â    
 phenderfynyddion cymdeithasol iechyd  
 meddwl wedi cael eu hychwanegu at  
 ein protocolau asesu

n Cyfrannwyd at strategaeth ymchwil   
 Gofal Cymdeithasol Cymru sydd ar ddod

n Caiff fforwm datblygu ymchwil Dulliau 
   ac Ymchwil mewn Lleoliadau
 Gwasanaeth ei ail-lansio cyn hir i
 gynnwys sefydliadau gofal
 cymdeithasol.

Gofal 
cymdeithasol 

ac ymchwil 
gymdeithasol
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Rydym yn cydweithio 
â’n partneriaid 
ym Mhrifysgol 
Abertawe i gysylltu 
gwybodaeth a 
gesglir am gleifion yn 
rheolaidd i gefnogi ein 
hymchwil.

Uchafbwyntiau

n Cysylltwyd data demograffig a chlinigol
 5,322 o gyfranogwyr NCMH yn
 llwyddiannus â setiau data yn y banc
 data SAIL

n Sefydlwyd e-garfanau mewn
 hunanladdiad, anawsterau dysgu,
 seicosis, a phlant a phobl ifanc sydd â
 gorbryder ac iselder ac sy’n hunan
 niweidio

n Sicrhawyd cyllid gan MQ: Trawsnewid
 Iechyd Meddwl i gysylltu data genetig
 a chlinigol mewn sgitsoffrenia er mwyn
 ymchwilio i effaith risg genetig ar iechyd
 corfforol

n Sicrhawyd cyllid gan Ymddiriedolaeth
 Wellcome i greu e-garfan o bobl
 sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio
 a gorfywiogrwydd, ac i archwilio effaith
 amrywolion genetig prin mewn
 sgitsoffrenia. 

Banc data SAIL

Mae ein hymchwil 
i anabledd dysgu 
yn canolbwyntio ar 
iechyd meddwl ac 
ymddygiad heriol 
mewn pobl sydd ag 
anabledd dysgu.

Uchafbwyntiau 

n Recriwtiwyd 125 o gyfranogwyr sydd ag
 anabledd dysgu a 113 o gyfranogwyr
 sydd ag anhwylder sbectrwm
 awtistiaeth

n Sefydlwyd clinigwyr arweiniol ar gyfer
 ein gwaith anabledd dysgu ym mhob
 bwrdd iechyd ledled Cymru

n Penodwyd partner gwerthuso a lledaenu
 ar gyfer Ymgysylltu i Newid, sef prosiect
 sy’n ceisio helpu 1,000 o bobl ifanc
 sydd ag anabledd dysgu a/neu
 awtistiaeth i ddod o hyd i gyflogaeth â
 thâl

n Cafwyd grant gan Ymddiriedolaeth
 Baily Thomas i ddatblygu’r Rhaglen
 Ymwybyddiaeth o Hwyliau (MAP) mewn
 cydweithrediad â Bwrdd Iechyd
 Prifysgol Aneurin Bevan sy’n ceisio
 helpu pobl sydd ag anabledd dysgu i
 reoli problemau hwyliau

n  Cafwyd grant i gydweithredu ar y
 Prosiect 100,000 o Enomau yng
 Nghymru.

Anableddau 
dysgu
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Mae’r ffeithlun isod yn dangos rhai o’r ffigurau allweddol 
o’n pecynnau gwaith yn ystod 2016-17.

2016-17 mewn ffigurau                                                                

Ymddangosiadau 
yn y cyfryngau 

22

£10.3m+
Gwerth y grantiau a 

gafwyd 

Hyrwyddwr 
Ymchwil newydd a 

recriwtiwyd 

 2
Digwyddiadau a fynychwyd 
gan staff NCMH

46

FFFFFFFFFFFF 
MMMMMMMMMMMM
FFFFFFFFFFFF 
MMMMMMMMMMMM
FFFFFFFFFFFF 
MMMMMMMMMMMM

7061

Cyfanswm y gwirfoddolwyr ar  
31.03.17

1040i Archebion ar-lein 
ar gyfer taflenni 
gwybodaeth

88%S
Cyfranogwyr a gytunodd 
i roi sampl o DNA.

35057
Ymwelwyr i’n gwefan

1278
Cyfranogwyr a 

recriwtiwyd i’r garfan

4000+
Dilynwyr ar y cyfryngau 

cymdeithasol

Papurau gwyddonol a 
gyhoeddwyd

200+



Cyflawniadau Allweddol:  Cyfranogi ac Ymgysylltu                                        

Partneriaeth Ymchwil Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr (SUCRP) 

Nod ein Partneriaeth Ymchwil Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr yw creu cyfleoedd 
i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gymryd rhan weithredol mewn ymchwil iechyd 
meddwl yng Nghymru ac i ymchwilwyr gael budd o gyngor y grŵp ar bob cam o’u 
gweithgarwch ymchwil. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r grŵp wedi ethol dau arweinydd lleyg (un yn y gogledd, 
un yn y de), ac wedi cynnal y sesiwn gyngor gyntaf mewn cyfres o sesiynau cyngor er mwyn 
i ymchwilwyr gyflwyno syniadau neu gynigion drafft a chael safbwynt unigryw defnyddiwr 
gwasanaeth a gofalwr ar eu cynlluniau ymchwil. 

Yn y sesiwn gyntaf cafwyd cyflwyniad, gan Seiciatrydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr, am brosiect ymchwil sy’n ceisio lleihau trais ymhlith cleifion ac 
ymwelwyr er mwyn gwella diogelwch staff a’r gwasanaeth cyffredinol y mae cleifion yn ei 
dderbyn. 

Hyrwyddwyr Ymchwil  

Mae ein Hyrwyddwyr Ymchwil yn bobl sydd wedi cymryd rhan yn ein hymchwil ac sydd 
bellach yn rhannu eu straeon er mwyn annog eraill i helpu hefyd. 

O ddarparu astudiaethau achos ar gyfer y cyfryngau i siarad mewn digwyddiadau ac 
ymddangos mewn fideos hyrwyddo, mae ein hyrwyddwyr wedi dod yn rhan allweddol o’n 
gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfranogi. Mae nifer o’n Hyrwyddwyr Ymchwil hefyd wedi 
cymryd rhan fwy gweithredol i gynllunio a goruchwylio gwaith y ganolfan. 

Er enghraifft, mae Zoe yn aelod o Grŵp Cyswllt â Rhanddeiliaid y Ganolfan, sy’n bwydo i mewn 
i benderfyniadau allweddol, a chwaraeodd rôl hollbwysig yn y gwaith o lunio’r rhaglen ar gyfer 
ein diwrnod agored ar anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd yn ddiweddar. 

Yn ogystal, anerchodd Charlotte gynhadledd Galluoedd Meddyliol: Gweithredu mewn Ymchwil 
gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ym mis Mawrth, yn sôn am ei phrofiad o roi caniatâd ar 
gyfer gwaith ymchwil pan oedd yn sâl. 
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Codi ein proffil 

Ym mis Mai 2016 gwnaethom raglen ddogfen 30 munud gyda BBC Radio Wales ar gyfer y 
rhaglen ‘Science Café’, a gyflwynir gan Dr Adam Walton. 

Gwnaeth Adam gyfweld â’r Athro Ian Jones am rôl ymchwil a sut mae’r Ganolfan yn ceisio 
cyfuno data genetig, biolegol, cymdeithasol a seicolegol i ddeall achosion cymhleth 
problemau iechyd meddwl yn well, gan roi cyfle i ni ddatblygu triniaeth well ar gyfer y dyfodol. 

Roedd y rhaglen hefyd yn cynnwys cyfweliad â Laura, un o’n Hyrwyddwyr Ymchwil, am ei 
phrofiadau o iselder ôl-enedigol a pham ei bod y credu y gall ymchwil chwarae rôl hanfodol i 
helpu’r rhai y mae iselder ôl-enedigol yn effeithio arnynt yn y dyfodol.

Rhannu straeon 

Gwnaethom weithio gyda Munzir 
a Natalie, myfyrwyr meddygol ym 
Mhrifysgol Caerdydd, i gynhyrchu How 
are you?, ffilm fer yn edrych ar sut y gall 
stigma iechyd meddwl wneud trafferthion 
salwch meddwl hyd yn oed yn waeth. 

Ymhlith y rhai a gafodd eu cyfweld yn 
y ffilm roedd Hyrwyddwyr Ymchwil y 
Ganolfan, Laura a Mair, a Phrif Ymchwilwyr 
y Ganolfan, yr Athro Ian Jones a’r Athro 
Jeremy Hall. 

Enillodd Ffilm Fer Orau yng Ngŵyl Ffilm 
Ryngwladol Cymru 2016, a chafodd ei 
chynnwys yn y dewis swyddogol ar gyfer 
Gŵyl Ffilm Rithwir Indiewise a Gŵyl Ffilm 
Myfyrwyr Rhyngwladol ‘Early Bird’ ym 
Mwlgaria. 
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Digwyddiadau arloesol, profiadau diddorol
Aethom i fwy na 40 o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn 2016-17, a gwnaethom gynnal 
pum digwyddiad ein hunain. Roedd y digwyddiadau hyn wedi’u cynllunio i gynnwys elfen gref 
o hwyl ochr yn ochr â’n negeseuon allweddol.  
Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

Gwnaethom ymuno â Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Prifysgol 
Caerdydd i gynnal diwrnod agored am anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd 
(ADHD). 

Ymunodd dros 50 o blant ac oedolion â ni ar gyfer darlithoedd gan yr Athro Anita Thapar 
a’r Athro Stephanie van Goozen, cyfres o weithdai a hwyl a gemau - gan gynnwys castell 
neidio ymennydd enfawr!

Rhannodd yr awdur a chyn-swyddog yr heddlu 
Matt Johnson ei brofiadau o anhwylder straen wedi 
trawma (PTSD) a’i daith i ddod yn un o awduron 
trosedd newydd mwyaf nodedig 2016.

Gwnaethom hefyd groesawu Dr Neil Kitchiner, 
Cyfarwyddwr ac Arweinydd Clinigol Ymgynghorol 
yn adran Cyn-Filwyr GIG Cymru i esbonio 
agweddau clinigol anhwylder straen wedi trawma, 
yn ogystal â’r ymchwil ddiweddaraf yn y maes 
hwn. 

Diwrnod agored ADHD
30 Hydref 2016, Prifysgol Caerdydd

‘Writing out PTSD’
2 Chwefror 2017, Octavo Books
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I ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl 
y Prifysgolion gwnaethom ymuno â 
Chymdeithas Seiciatreg Myfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd i gynnal 
cystadleuaeth celf myfyrwyr.

Gofynnwyd i fyfyrwyr gyflwyno 
darn o waith celf ar thema iechyd 
meddwl, a ysbrydolwyd naill ai 
gan eu profiadau personol neu 
ddelweddau cyhoeddus o salwch 
meddwl. 

Cafodd y cynigion eu beirniadu gan 
banel, gan gynnwys seiciatrydd, seicolegydd a Hyrwyddwr Ymchwil y Ganolfan, a chafodd y 10 
cynnig gorau eu harddangos ar noson a fynychwyd gan dros 30 o bobl. Llongyfarchiadau i Katy 
Plant (uchod, ar y dde), a ddaeth yn gyntaf.

Cynhaliwyd digwyddiad sciSCREEN 
arbennig yn y Cornerstone yng 
nghanol dinas Caerdydd, lle 
gwnaethom ddangos ‘Sleepwalk 
with Me’, ffilm annibynnol gyda’r 
digrifwr Americanaidd Mike 
Birbiglia. 

Yn dilyn y ffilm, roedd sesiwn holi 
ac ateb fywiog gyda Katie Lewis, 
ymchwilydd cwsg yn y Ganolfan, yr 
Athro Penny Lewis, ymchwilydd yng 
Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC) a Trevor J Williams, 
digrifwr gyda phrofiad o broblemau 
iechyd meddwl.

Mynegwch eich hun!
2 Mawrth 2017, Prifysgol Caerdydd

sciSCREEN: Sleepwalk with  Me
30 Mawrth 2017, Cornerstone
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Cyflawniadau Allweddol: Datblygu Carfan y NMCH

Recriwtio Misol fesul Blwyddyn

Parhau i wneud yr hyn rydym yn ei wneud orau

Recriwtiodd y Ganolfan 1,278 o wirfoddolwyr pellach yn 2016-17, i greu cyfanswm o fwy na 
7,000 - ar y trywydd iawn tuag at ein targed nesaf o 8,000 o bobl erbyn mis Mawrth 2018. Mae 
recriwtio niferoedd mawr o bobl yn rhoi cyfle i ni ddod at gasgliadau a gwneud cymariaethau 
mwy cywir o’r data rydym yn eu casglu.

Ymchwilio i’r genhedlaeth nesaf

Ers 2015 rydym wedi bod yn gweithio gyda Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) yng Nghymru i gynyddu nifer y 
cyfranogwyr yn y Ganolfan sy’n blant neu’n bobl ifanc.

Yn 2016-17, cawsom gymeradwyaeth foesegol i weithio gyda 
thimau i gynnig cyfle i bawb rhwng 5 ac 17 oed sydd mewn 
cysylltiad â gwasanaethau gymryd rhan yn ein hymchwil. Byddwn 
yn defnyddio’r adnodd Asesiad Datblygiad a Lles ar-lein, neu 
DAWBA, rydym yn gobeithio y bydd yn darparu data ymchwil yn 
ogystal â bod yn adnodd defnyddiol ar gyfer timau clinigol.
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Asesiadau manwl

Rydym wedi adeiladu carfan y Ganolfan fel adnodd o’r radd flaenaf ar gyfer ymchwil iechyd 
meddwl a gofal cymdeithasol, sy’n sail i’n rhaglenni ymchwil sydd wedi’u hanelu at ddeall 
ffactorau biolegol, seicolegol a chymdeithasol mewn iechyd meddwl. 

Un o gryfderau mawr ein dull gweithredu yw’r ffaith ein bod yn recriwtio ar draws ffiniau 
diagnostig ac oedran heb ein cyfyngu gan systemau dosbarthu cyfredol. Fodd bynnag, rydym yn 
cydnabod, er mwyn cael y budd mwyaf o’n carfan, bod angen i ni gasglu mwy o wybodaeth fanwl 
gan ein cyfranogwyr. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi datblygu cyfweliad clinigol mwy manwl rydym wedi 
dechrau ei ddefnyddio gyda phobl sydd â chyflyrau lle mae gennym raglenni sefydledig o 
ymchwil, megis sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, anhwylder straen wedi trawma ac anhwylder 
diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd. 

Hyd yma, mae 380 o gyfranogwyr wedi cwblhau’r asesiadau manwl hyn, gan roi data clinigol, 
seicolegol a chymdeithasol cyfoethog i ni, yn ogystal â sampl fiolegol.

Mae hyn yn golygu bod ein cyfweliadau wyneb yn wyneb bellach yn cymryd yn hirach na’r asesiad 
sylfaenol rydym wedi’i ddefnyddio yn flaenorol. Er mwyn lliniaru’r effaith y bydd hyn yn ei chael ar 
allu ein tîm gwaith maes, lansiwyd asesiad ar-lein ym mis Chwefror 2017.

Drwy ein gwefan, gall pobl roi cydsyniad i fod yn rhan o’r astudiaeth ac ateb cyfres o gwestiynau 
am eu hiechyd, ffordd o fyw a demograffeg. O ganlyniad, mae ymuno â charfan y Ganolfan yn fwy 
hygyrch, a bydd yn ein helpu i gael mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil. 

Mae hefyd yn rhoi’r opsiwn i ni gysylltu â chyfranogwyr ar-lein i weld a oes diddordeb ganddynt 
mewn trefnu cyfweliad wyneb yn wyneb lle gallwn gynnal asesiad manwl a chasglu sampl o waed 
neu boer.

Hyd yma, mae dros 250 o bobl wedi cwblhau’r asesiad ar-lein ac rydym yn bwriadu cynyddu’r nifer 
hwn yn sylweddol yn y misoedd nesaf drwy raglen wedi’i thargedu o hysbysebu a chydweithredu â 
sefydliadau a grwpiau ymchwil eraill, megis Doeth am Iechyd Cymru. 

Bydd y newidiadau hyn yn ein helpu i weithio tuag at ein nodau hirdymor yn fwy effeithiol ac yn 
ein helpu i gael yr effaith fwyaf bosibl ar ddyfodol gofal iechyd meddwl. 
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Treialu ymyriadau newydd ar gyfer PTSD

Yn ystod 2016-17 gwnaethom lansio dau brosiect newydd gyda’r nod o werthuso triniaethau 
newydd ar gyfer pobl sy’n profi symptomau anhwylder straen wedi trawma; 3MDR a RAPID. 

3MDR - Dadsensiteiddio ac Atgyfnerthu Cof Modiwlaidd gyda Chymorth Symudiad

Mae 3MDR yn driniaeth newydd sy’n ceisio lleihau osgoi gwybyddol a chynyddu ymgysylltu â 
therapi. Yn ystod pob sesiwn, gofynnir i gyfranogwyr gerdded ar felin draed o flaen sgrin fideo 
amlap fawr (llun uchod).

Rydym yn ymchwilio a all y driniaeth hon leihau symptomau anhwylder straen wedi trawma 
ymhlith cyn-filwyr. Mae ffocws yr ymchwil ar bobl nad ydynt wedi ymateb i driniaethau sydd ar 
gael ar hyn o bryd, neu na allant ymgysylltu â nhw.

RAPID - Hunangymorth dan Arweiniad ar gyfer anhwylder straen wedi trawma

Rydym wedi datblygu rhaglen hunangymorth dan arweiniad ar y we, sy’n cyfuno defnyddio 
deunyddiau hunangymorth ag arweiniad rheolaidd gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig. 

Ein nod yw penderfynu a all yr ymyriad hwn roi triniaeth gyflymach a mwy hygyrch ar gyfer 
anhwylder straen wedi trawma na therapi gwybyddol ymddygiadol sy’n canolbwyntio ar 
drawma unigol, a bod yr un mor effeithiol ar yr un pryd.

Dros y flwyddyn nesaf rydym yn bwriadu recriwtio cyfranogwyr sydd â phrofiad o anhwylder 
straen wedi trawma i’r ddwy astudiaeth.
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Asesiadau niwrowybyddol

Deall effaith tarfu ar gwsg ar iechyd meddwl

Mae rhai pobl sydd wedi profi problemau 
iechyd meddwl yn cael anawsterau gyda 
chanolbwyntio a chofio, y gwyddom eu bod yn 
gallu effeithio ar eu bywyd bob dydd. 

Rydym wedi lansio astudiaeth ar-lein newydd 
(Astudiaeth Gwybyddiaeth mewn Hwyliau, 
Seicosis a Sgitsoffrenia (CoMPaSS)) i archwilio 
a yw problemau cofio a chanolbwyntio yn 
gysylltiedig ag amrywiaeth o anhwylderau 
iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylder 
hwyliau, megis anhwylder deubegynol ac 
iselder difrifol, ac anhwylderau seicotig, megis 
sgitsoffrenia.

Recriwtiwyd 55 o gyfranogwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth beilot a rhoi adborth ar y 
tasgau, a oedd yn gadarnhaol ar y cyfan, gyda 93% o gyfranogwyr yn graddio pob agwedd ar y 
tasgau yn “dda” neu’n “weddol”.

Hyd yma, rydym wedi cynnal asesiadau niwrowybyddol manwl mewn 220 o gyfranogwyr y 
Ganolfan fel rhan o’r astudiaeth hon, a gobeithiwn gynyddu’r nifer hwn yn 2017-18.

Yn 2015-16 gwnaethom ddechrau archwilio 
potensial technoleg wisgadwy, drwy weithio 
gyda chydweithwyr yn y Rhwydwaith 
Ymchwil Anhwylder Deubegynol (BDRN) i 
ddatblygu astudiaeth newydd o’r ffordd y mae 
newidiadau mewn cwsg yn effeithio ar bobl 
sydd ag anhwylder deubegynol. 

Mae’r astudiaeth yn defnyddio watshys 
actigraff sy’n cofnodi gweithgarwch. Mae hyn 
yn ein galluogi i amcangyfrif patrymau cwsg 
pobl sydd ag anhwylder deubegynol am hyd at 
wyth wythnos. 

Drwy gyfuno data a gasglwyd drwy ddefnyddio’r watshys actigraff â data a gofnodwyd gan 
wirfoddolwyr eu hunain am eu hwyliau, mae’r astudiaeth yn ceisio deall y cyswllt rhwng colli 
cwsg a symptomau anhwylder deubegynol yn well.

Yn 2016-17, rydym wedi recriwtio mwy o gyfranogwyr i’r astudiaeth, i wneud cyfanswm o 91. 
Mae dadansoddiad cychwynnol o’r data oddi wrth 36 o gyfranogwyr yn awgrymu bod y data a 
gynhyrchwyd o fesurau dwysedd isel, fel dyddiaduron cwsg a holiaduron, yn cyd-fynd â’r data 
o fesurau dwysedd uchel, fel y watshys actigraff.
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Rydym wedi cwblhau cyfnod peilot 
cychwynnol o’r Rhaglen Ymwybyddiaeth o 
Hwyliau, sef rhaglen seicoaddysgol newydd 
a ddatblygwyd o Raglen Addysg Anhwylder 
Deubegynol Cymru (BEPC) lwyddiannus. 
Mae wedi’i thargedu at helpu pobl sydd ag 
anabledd dysgu i reoli problemau hwyliau. 

Mae’r Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau yn gydweithrediad rhwng y Ganolfan a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, gydag arian gan Ymddiriedolaeth Baily Thomas. 

Mae wedi cael ei chynllunio i helpu pobl sydd ag anabledd dysgu i feithrin technegau a 
strategaethau i’w helpu i reoli eu hiechyd meddwl, profi llai o symptomau a chael cyfnodau 
hirach o iechyd meddwl da. 
 
Treialu’r rhaglen 

Mewn partneriaeth â Phobl yn Gyntaf Caerffili, rydym wedi cynnal cynllun peilot 11 wythnos 
o’r rhaglen ym Margoed. Mae sesiynau yn cynnwys dysgu am achosion problemau hwyliau a 
beth sy’n gallu helpu drwy drafodaethau, ymarferion a gweithgareddau hwyliog. Maent hefyd 
yn cwmpasu gwybodaeth am aros yn iach drwy fwyta a chysgu’n well, gwneud ymarfer corff, 
ymlacio yn effeithiol a sut i ddod ymlaen gyda phobl eraill. 

Roedd cyfranogwyr yn gallu mynychu gyda’u gofalwyr a’u gweithwyr cymorth, neu ddod ar 
eu pennau eu hunain. Roedd cyfle hefyd i gyfranogwyr a gofalwyr adrodd yn ôl ar gynnwys 
a darpariaeth y cwrs, ac rydym bellach yn y broses o addasu’r rhaglen yn seiliedig ar yr hyn 
rydym wedi’i ddysgu yn ystod y cynllun peilot cyntaf. 

Y Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau (MAP) 
Sicrhau effaith 

Cyd-hwyluswyr MAP, Rebecca (chwith) a John (dde) 

Y camau nesaf 

Drwy ddefnyddio adborth 
o’r cynllun peilot gyda Phobl 
yn Gyntaf Caerffili, rydym yn 
cydweithio â’n partneriaid ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan i adolygu’r rhaglen i 
baratoi ar gyfer yr ail gyfnod 
peilot, a fydd yn dechrau yng 
Nghasnewydd ar ddiwedd Medi 
2017. 

Yn y pen draw, byddem yn hoffi 
gweld gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol a byrddau iechyd 
lleol eraill yn darparu’r Rhaglen 
Ymwybyddiaeth o Hwyliau ledled 
Cymru a’r DU.
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Ffion Bethell yw cadeirydd Pobl yn Gyntaf Caerffili, cangen o’r grŵp hunaneiriolaeth Pobl 
yn Gyntaf Cymru Gyfan, wedi’i lleoli ym Margoed. Mae Ffion yn y ganolfan bedwar diwrnod 
yr wythnos, a gwnaeth hefyd wirfoddoli i gymryd rhan ym mhrosiect peilot y Rhaglen 
Ymwybyddiaeth o Hwyliau. 

“Rwyf wedi bod yn aelod o Bobl yn Gyntaf am ddwy flynedd.

Penderfynais gymryd rhan yng nghynllun peilot y Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau am 
fy mod yn dioddef o orbryder ac iselder, ac weithiau rwy’n ei chael hi’n anodd gwybod sut i 
ddelio ag ef, ac i bwy i ofyn am help.

Roeddwn yn meddwl y byddai cymryd rhan yn y cwrs yn fy helpu i ddysgu technegau newydd 
i ddelio â’r problemau hyn, a hefyd i ddarganfod at bwy y gallwn droi i gael help.

Fy hoff ran o’r Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau oedd dod i adnabod pobl eraill a dysgu 
technegau newydd i roi cynnig arnynt pan fyddaf yn teimlo’n isel neu’n ofidus, ac i aros yn 
ddigynnwrf.

Y technegau newydd hyn oedd y peth mwyaf diddorol a ddysgais o’r cwrs, am eu bod yn fy 
helpu i ddelio â fy hwyliau yn ddiogel ac yn ddigynnwrf. Nawr, os byddaf yn mynd yn grac 
byddaf yn cyfrif i ddeg, myfyrio, neu wneud ychydig o liwio ymlaciol er mwyn helpu i reoli fy 
hwyliau.

Byddwn yn bendant yn argymell y Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau i bobl eraill, mae wedi 
fy helpu cymaint ac rwy’n siŵr y byddai’n ddefnyddiol i eraill hefyd.”

MAP: Safbwynt cyfranogwr



Casgliadau

Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi parhau i wneud cynnydd sylweddol mewn sawl 
maes. Mae ein carfan wedi tyfu i fwy na 7,000 ac mae datblygiad ein cyfweliad clinigol 
manylach wedi cyfoethogi ein data clinigol, seicolegol a chymdeithasol. 

Rydym hefyd wedi gweld newid mawr yn y fframwaith moesegol rydym yn ei ddilyn, ar ôl 
llwyddo i gael cymeradwyaeth foesegol fel ‘Prosiect Ymchwil’, yn hytrach na’r foeseg banc 
biolegol roeddem yn ei dilyn yn flaenorol. 

Mae’r gymeradwyaeth hon wedi ein galluogi i fwrw ymlaen gyda meysydd newydd o 
weithgarwch a gynlluniwyd, gan gynnwys ein hasesiad ar-lein ac ehangu cwmpas ein gwaith 
biosamplu i gynnwys casglu RNA a serwm ar gyfer ymchwil broteomeg. 

Cydweithredu a phartneriaethau

Mae parhau i weithio gyda’n partneriaid yn y GIG, y trydydd sector a phrifysgolion eraill yn 
hanfodol er mwyn ein helpu i gyflawni ein nodau cyffredinol, ac i’r perwyl hwnnw, rydym yn 
bwriadu cydweithredu ar nifer o brosiectau newydd dros y flwyddyn sydd i ddod. 

Ym maes gofal cymdeithasol ac ymchwil gymdeithasol, mae ein Prif Ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Bangor yn cydweithredu â chydweithwyr ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Rhydychen, a 
phartneriaid yn India a Phacistan, er mwyn helpu i ddod o hyd i ymatebion effeithiol i ymdrin 
â hunan-niweidio a hunanladdiad yn Ne Asia. Wrth i’r gwaith hwn ddatblygu, gallwn wneud 
cymariaethau â data a gasglwyd o garfan y Ganolfan a defnyddio’r canfyddiadau er mwyn 
helpu poblogaethau risg uchel yn y DU.

Rydym hefyd yn edrych ymlaen at ddechrau cydweithrediad ymchwil newydd â Phrifysgol 
Gogledd Caroline a’i phartneriaid ledled y byd ar brosiect i’n helpu i ddeall achosion 
anhwylderau hwyliau ôl-enedigol, gan gynnwys iselder a seicosis. Bydd y prosiect yn gwahodd 
menywod ledled y DU i roi gwybodaeth a chaniatâd i ddarparu samplau poer ar gyfer ymchwil 
genetig. 

Dylanwadu ar bolisi

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi dechrau nifer o brosiectau newydd sydd wedi’u 
hanelu at ddylanwadu ar bolisi, ac edrychwn ymlaen at barhau â’r prosiectau hyn a gwneud 
gwahaniaeth go iawn i bobl y mae problemau iechyd meddwl yn effeithio arnynt. 

Ffocws mawr y gwaith hwn oedd iechyd meddwl amenedigol, ac rydym wrthi’n gweithio gyda 
NSPCC Cymru a Mind Cymru i adolygu darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol 
yng Nghymru. Rydym yn bwriadu cyhoeddi adroddiad ar ein canfyddiadau yn 2018, a chynnal 
digwyddiad bord gron gan wahodd llunwyr polisi, Aelodau Cynulliad, clinigwyr, pobl sydd â 
phrofiad ymarferol a’r cyfryngau. 

Caiff ein gweithgarwch yn y maes polisi hwn ei gryfhau drwy ein cyfranogiad yn ymgyrch 
Everyone’s Business y Gynghrair Iechyd Meddwl ymhlith Mamau, sy’n lobïo dros ddarpariaeth 
well o wasanaethau arbenigol ac unedau mam a’i baban ledled y DU. 

22



Rydym hefyd wedi chwarae rôl yn y gwaith o lywio polisi yn ymwneud ag anabledd dysgu 
ac anawsterau dysgu, drwy roi tystiolaeth i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysgu Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â chynnwys y Bil Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Cod Ymarfer Drafft. 

Gwneud gwahaniaeth

Fel partner ar y prosiect Ymgysylltu i Newid, sy’n anelu at helpu 1,000 o bobl ifanc sydd 
ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i ddod o hyd i waith, cawn gyfle unigryw i wneud 
gwahaniaeth cadarnhaol, ymarferol. Yn wir, mae eisoes rhai straeon o lwyddiant ar y cam 
cynnar hwn, gyda nifer o bobl ifanc yn symud o’u lleoliadau gwaith i swyddi parhaol. 

Rydym hefyd yn bwriadu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy sicrhau bod gan bobl yr 
adnoddau a’r technegau i’w helpu i reoli eu hwyliau a’u hiechyd meddwl drwy ein rhaglenni 
seicoaddysgol llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys hyfforddi gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i gyflwyno ein Rhaglen Ymwybyddiaeth o Hwyliau (t.20), a pharhau i redeg 
Rhaglen Addysg Anhwylder Deubegynol Cymru (BEPC), rhaglen seicoaddysgol llwyddiannus i 
bobl sydd ag anhwylder deubegynol. 

Yn olaf, gyda help ein tîm o Hyrwyddwyr Ymchwil sy’n tyfu drwy’r amser, byddwn yn parhau i 
ymgysylltu â’r cyhoedd i wrthsefyll stigma a gwella dealltwriaeth o iechyd meddwl ym mhob 
rhan o gymdeithas. 

23



Y Ganolfan Genedlaethol 
ar gyfer Iechyd Meddwl
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Hadyn Ellis
Heol Maindy
Caerdydd, CF24 4HQ

/walesmentalhealth
@ncmh_wales

@thencmh


