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Mae’n braf gennyf gyflwyno ein hadroddiad 
blynyddol ar gyfer 2018-19. Mae hi wedi bod 
yn flwyddyn gyffrous a gwerthfawr arall yn y 
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl 
(NCMH). 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi 
myfyrio ar y ffordd rydym yn gweithio ac ar ein 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol er mwyn llywio 
ein cais am gyllid y tu hwnt i fis Mawrth 2020. 

Mae hyn wedi cynnwys ymgynghori â’n 
cydweithwyr yn y GIG ac yn y trydydd sector, 
ein hyrwyddwyr ymchwil ac aelodau PÂR, ac 
academyddion o’r gymuned ymchwil ehangach.

Mae eu mewnbwn wedi bod yn hollbwysig wrth 
greu ein cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru. 
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi neilltuo eu 
hamser a’u hegni i’n helpu gyda’r broses hon ac 
edrychaf ymlaen at glywed canlyniad ein cais ym 
mis Medi 2019. 

I gyd-fynd â’r broses hon, rydym wedi parhau 
i wneud cynnydd rhagorol ym mhob un o’n 
meysydd gwaith craidd. 

Cewch ddarllen rhai enghreifftiau o’n gwaith dros 
y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys sut rydym 
bellach wedi recriwtio 15,000 a mwy o bobl o 
ledled y DU i gymryd rhan yn ein hymchwil. 

Mae aelodau o dîm yr NCMH wedi gwneud 
cyfraniadau sylweddol at ganllawiau rhyngwladol 
newydd ar drin anhwylder straen wedi trawma 
(PTSD), yn ogystal â chyfrannu at astudiaeth ar 
raddfa fawr a oedd yn ymchwilio i sail enetig yr 
anhwylder. 

Drwy ysgoloriaeth ymchwil Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru, rydym wedi creu prosiect 
cydgynhyrchu i ddatblygu canllawiau ar gyfer 
menywod sy’n agored iawn i seicosis ôl-enedigol 
i’w helpu i wneud penderfyniadau ynghylch 
beichiogrwydd. 

Yn olaf, cafodd ein dull cydweithredol o gynnwys 
y cyhoedd yn ein hymchwil ei gydnabod yng 
nghynhadledd flynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru. 

Roedd yn hynod braf gweld PÂR yn ennill y Wobr 
Cyrhaeddiad Cynnwys y Cyhoedd ac edrychaf 
ymlaen at ddatblygu ar ei lwyddiant dros y 
flwyddyn sydd i ddod. 

Gobeithio ichi fwynhau darllen yr adroddiad hwn 
ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n 
gwaith, mae croeso ichi gysylltu â ni.

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr yr NCMH

Rhagair
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Ein Cenhadaeth

Gwella iechyd meddwl a llesiant pobl 
Cymru.

Pwy ydym ni

Daw’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer 
Iechyd Meddwl (NCMH) ag ymchwilwyr 

blaenllaw o Brifysgol Caerdydd, 
Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor 

ynghyd

Nodau
n Datblygu ymchwil i iechyd meddwl ac   
 anableddau dysgu yng Nghymru

n Ymgysylltu â chleifion, eu teuluoedd, y cyhoedd  
 ehangach a sefydliadau yn y trydydd sector  
 yng Nghymru i wella’r ddealltwriaeth o   
 salwch meddwl a’r angen am ymchwil

n Newid y diwylliant ymchwil mewn    
 gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
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Sut rydym yn gweithio
Caiff ein meysydd ymchwil eu trefnu’n chwe phecyn gwaith. Caiff pob pecyn gwaith ei arwain 

gan arbenigwr yn y maes a’i gynrychioli ar Fwrdd Gweithredol yr NCMH.

Carfanau

Un o’n prif ddibenion yw recriwtio 
miloedd o bobl i’n helpu gyda’n 
hymchwil. Mae ein cyfranogwyr 

hefyd yn cytuno inni gysylltu â nhw 
ynglŷn â chyfleoedd ymchwil yn y 

dyfodol.

Biosamplu a geneteg

Rydym yn casglu samplau biolegol 
o’n cyfranogwyr i’n helpu i ddysgu 

mwy am y fioleg sydd wrth wraidd y 
cyflyrau rydym yn eu hastudio.

Gofal cymdeithasol ac 
ymchwil gymdeithasol

Mae ein gwaith yn y maes hwn 
yn canolbwyntio ar ymchwilio i 

achosion cymdeithasol ac effeithiau 
cymdeithasol problemau iechyd 

meddwl.
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Sut rydym yn gweithio
Caiff ein meysydd ymchwil eu trefnu’n chwe phecyn gwaith. Caiff pob pecyn gwaith ei arwain 

gan arbenigwr yn y maes a’i gynrychioli ar Fwrdd Gweithredol yr NCMH.

Banc data SAIL 

Nod y maes gwaith hwn yw cysylltu 
gwybodaeth am gleifion a gesglir 
fel mater o arfer i gynorthwyo ein 

hymchwil.

Anableddau dysgu 

Mae ein hymchwil i anableddau 
dysgu’n canolbwyntio ar iechyd 

meddwl, ymddygiad heriol a chreu 
mwy o gyfleoedd yn y gweithle i 

bobl sydd ag anabledd dysgu.

Cyfranogi, ymgysylltu 
a throsglwyddo 

gwybodaeth 

Mae gweithio i gynnwys y cyhoedd 
mewn ymchwil i iechyd meddwl ac 
ennyn eu diddordeb ynddi yn rhan 

allweddol o’n gwaith.
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Pwy yw pwy

Mae tîm y ganolfan academyddion, clinigwyr a staff cymorth proffesiynol o dair 
o brifysgolion gorau Cymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor.

Bwrdd NCMH

n Yr Athro Sir 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 Dr Laura Bunting
n Janet Robinson
n Mark Coles
n Jessica Pickin 
n Rebecca Lynch
n John Tredget* 
n Paul Gauci*
n Catrin Hopkins*

n Ngoc-Nga Vinh*
n Dr Alex Evans
n Matthew Bareford
n Shane Wainwright*

Tîm Gweinyddol Tîm Labordy

n Dr Catrin Lewis
n Dr Lawrence Raisanen
n Natalie Richards
n Christine Fraser
n Holly Pearce
n Elen Thomas
n Lowri O’Donovan
n Ella Lonnen

Tîm Maes Ffenoteipio

n Dr Marcos del Pozo Banos 
n Dr Sze Chim Lee

Tîm SAIL

n Rhiannon Phillips
n Grace Woolway
n Alice Roberts
n Rachael Adams
n Elin Lewis 
n Danielle Kitney
n Amy Lynham*
n Dr Katie Lewis*

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr NCMH

Yr Athro James Walters
Dirprwy Gyfarwyddwr NCMH

Carfanau
Biosamplu a geneteg
Gofal cymdeithasol ac ymchwil gymdeithasol

Banc data SAIL 
Anableddau dysgu 
Cyfranogi, ymgysylltu a throsglwyddo gwybodaeth 
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* Heb eu cyflogi’n uniongyrchol gan NCMH, ond wedi’u hariannu’n rhannol mewn rhai achosion

Dwi’n gweithio yn y lab, lle dwi’n cydl-
ynu’r holl samplau mae cynorthwywyr 
seicoleg, fel Grace, yn eu casglu o’n 
gwirfoddolwyr.

Dwi’n rheoli tîm gweinyddol yr NCMH 
ac yn helpu rheolwr y ganolfan i adrodd 
ar weithgareddau’r NCMH. Yn y tîm, 
dwi’n cydlynu’r gwaith gweinyddu ar 
gyfer ein safleoedd 
o bellter.

Dwi’n rhan o dîm maes yr NCMH. Dwi’n 
treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn ymweld 
â chyfranogwyr sydd wedi cael problemau 
iechyd meddwl a chyflyrau
 niwrolegol. Grace Woolway

Cynorthwyydd Seicoleg

Dr Alexandra Evans
Technegydd Ymchwil

Mark Coles
Swyddog Gweinyddol

Paul Gauci
Rheolwr Cyfathrebu

Rydw i a fy nhîm yn cynnal a 
chadw gwefan, blog a chyfryngau 
cymdeithasol yr NCMH yn ogystal â 
threfnu digwyddiadau a dylunio ein 
holl ddeunyddiau.
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Datblygu carfan NCMH

15,000+
o gyfranogwyr yng 
ngharfan yr NCMH

8,900+
o wirfoddolwyr wedi 

darparu sampl fiolegol

Rydym wedi datblygu carfan yr NCMH fel adnodd 
o’r radd flaenaf ar gyfer ymchwil iechyd meddwl 
a gofal cymdeithasol. 

Mae’n tanategu ein rhaglenni ymchwil, sy’n 
bwriadu deall ffactorau biolegol, seicolegol a 
chymdeithasol sy’n cyfrannu at broblemau iechyd 
meddwl. 

Holir cwestiynau i’r gwirfoddolwyr ynglŷn ag 
amryw bynciau, gan gynnwys iechyd meddwl a 
chorfforol, ffordd o fyw, cyflogaeth ac addysg. 

Bydd pobl yn cymryd rhan naill ai ar-lein 
neu drwy gyfweliad gyda nyrs ymchwil neu 
gynorthwyydd seicoleg.  

I’r cyfranogwyr sy’n nodi eu bod wedi cael 
profiad o seicosis, anhwylderau deubegynol, 
anhwylder straen wedi trawma, problemau 
iechyd meddwl amenedigol neu anhwylder 
niwroddatblygiadol, bydd ein cynorthwywyr 
seicoleg yn cynnal asesiad mwy trylwyr. Bydd 
yr asesiadau hyn yn cynnwys casglu samplau o 
waed neu boer hefyd. 

Gweithio gyda’r astudiaeth GLAD
Prosiect ymchwil yw’r Astudiaeth o Gysylltiadau Genetig â 
Gorbryder ac Iselder (GLAD) sy’n ymchwilio i’r ffactorau risg 
genetig ac amgylcheddol ar gyfer iselder. 

Dyma’r astudiaeth fwyaf o’i math ac, ar ôl recriwtio 20,000 
a mwy o bobl yn Lloegr, mae’r astudiaeth bellach ar agor i 
weddill y DU. 

Rydym yn hwyluso’r prosiect yng Nghymru ac mae’r Athro 
Ian Jones a’r Athro James Walters wedi ymuno â thîm y 
prosiect.

S
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Ein carfan o fyfyrwyr

Ym mis Medi 2018, lansiwyd ‘Sut wyt ti?’, sef 
prosiect mewn cydweithrediad â Chanolfan 
Cymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. 

Nod y prosiect yw dysgu mwy am iechyd meddwl 
yn y brifysgol a defnyddio’r wybodaeth hon 
i ddatblygu gwell gwasanaethau cymorth i 
fyfyrwyr yn y dyfodol. 

Gwahoddwyd y myfyrwyr a oedd yn dechrau 
eu hastudiaethau yn y flwyddyn academaidd 
2018/19 i gwblhau arolwg ar-lein a chawsom 
ymateb gan 1,600 a mwy o bobl.  

Hefyd, rhoddodd y rheiny a gymerodd ran 
ganiatâd inni gysylltu â nhw yn y dyfodol, a fydd 
yn rhoi cyfle inni gasglu data dilynol yn ystod eu 
cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal grwpiau ffocws 
a chyfweliad gyda sampl o’n cyfranogwyr i 
gasglu data ansoddol ac i ymchwilio’n ddyfnach i 
brofiadau myfyrwyr. 

Caiff yr wybodaeth a gasglwn yn ystod y grwpiau 
ffocws a’r cyfweliadau eu cymharu â data’r 
arolwg er mwyn darparu mewnwelediad pellach 
ar iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr yng 
Nghaerdydd. 

Gobeithio y bydd yr astudiaeth yn parhau yn y 
flwyddyn academaidd nesaf er mwyn datblygu ar 
y garfan bresennol o fyfyrwyr ymhellach. 
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Mynd ymhellach ag ymchwil anabledd dysgu

Ymgysylltu i Newid

Ym mis Ionawr, croesawom weithwyr proffesi-
ynol iechyd meddwl a phobl sy’n gweithio i 
sefydliadau anableddau dysgu am brynhawn o 
sesiynau siarad a sgyrsiau, gyda’r nod o’n helpu 
i ddatblygu ein gwaith gyda phobl sydd ag ana-
bledd dysgu sydd wedi cofrestru i gymryd rhan 
yn ein hymchwil. 

Yn ogystal â darparu trosolwg a’r diweddaraf 
ar brosiectau anabledd dysgu, rhoesom gyfle 
i’r mynychwyr roi adborth a mewnbwn ar ein 
gwaith o gynllunio cam nesaf yr ymchwil i ana-
bleddau dysgu yn yr NCMH. 

Cafwyd awgrymiadau rhagorol gan bob grŵp a 
bydd eu hadborth yn cael ei ddefnyddio i lywio 
ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Rydym yn cydweithio gydag Anableddau Dysgu 
Cymru, yr Elite Supported Employment Agency, 
Agoriad Cyf a Phobl yn Gyntaf Cymru er mwyn 
creu a hybu cyfleoedd cyflogaeth ieuenctid 
trwy ennyn diddordeb pobl ifanc a chyflogwyr.  

Cefnogir y prosiect gan Gronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol. Ymhlith uchafbwyntiau 
diweddar y prosiect mae:

n Cydweithio gydag Ysgol Busnes Prifysgol 
Caerdydd i gynnal gweithdy ‘Gwerthfawr 
yn y Gweithle’ ar Ddiwrnod Rhyngwladol 
Pobl Anabl. Nod y gweithdy oedd helpu 
cyflogwyr i recriwtio pobl sydd ag anabledd 
dysgu.

n Canfu dadansoddiad dros dro y byddai 
90% a mwy o gyflogwyr sydd wedi cynnal 
lleoliad gwaith yn barod i gyflogi rhywun 
sydd ag anableddau tebyg yn y dyfodol.
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Crëwyd y ddelwedd hon yn ystod ein digwyddiad ymgynghori ar wella ymchwil i anableddau 
dysgu. Mae’n crynhoi’r adborth a gawsom pan ofynnom:

n Am beth gellid defnyddio ein data ar y garfan anableddau dysgu? 
n A ydym yn casglu’r wybodaeth briodol gan gyfranogwyr sydd ag anableddau dysgu
n Sut gallwn hwyluso a chryfhau’r cysylltiadau rhwng ymchwil, polisi ac ymarfer ynghylch 

iechyd a gofal cymdeithasol? 
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Cynnwys ac ymgysylltu
Rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd ymgysylltu 
a chynnwys y cyhoedd 
ym mhob agwedd ar ein 
gwaith. 

Dyma un o’r meysydd gwaith 
rydym fwyaf balch ohono. 

Mae’r darlun hwn yn rhoi 
trosolwg o’r gwahanol ffyrdd 
y gall pobl gymryd rhan mewn 
ymchwil, dylanwadu ar ein 
rhaglen ymchwil, a’n helpu i 
ennyn diddordeb y cyhoedd 
yng ngwerth a phwysigrwydd 
ymchwil i iechyd meddwl yng 
Nghymru. 

Dyma rai o uchafbwyntiau’r 
flwyddyn ddiwethaf: 

n Enillodd ein grŵp 
Partneriaeth mewn 
Ymchwil (PÂR) y Wobr 
Cyrhaeddiad Cynnwys 
y Cyhoedd yng 
nghynhadledd flynyddol 
Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru. 

n Cydweithiom â Chanolfan 
MRC Prifysgol Caerdydd ar 
gyfer Geneteg a Genomeg 
Niwroseiciatrig er mwyn 
cynnal jam gemau iechyd 
meddwl. 

n Cymerom ran mewn 
podlediadau ar gwsg, 
diffyg cwsg ac iechyd 
meddwl, syndrom dileu 
22q11.2, ac anhwylderau’r 
sbectrwm awtistiaeth.
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Cynnwys

Cafodd ein dull cydweithredol o gynnwys y 
cyhoedd yn ein hymchwil ei gydnabod a’i ddathlu 
yng nghynhadledd flynyddol Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru ym mis Hydref 2018. 

Cafodd y grŵp Partneriaeth mewn Ymchwil 
(PÂR) ei gyhoeddi’n enillydd Gwobr Cyrhaeddiad 
Cynnwys y Cyhoedd, ac roeddem yn eithriadol o 
falch i’w hennill. 

Mae PÂR yn dod ag aelodau o’r cyhoedd sydd 
wedi profi problemau iechyd meddwl ynghyd 
ac yn eu cynnwys yn weithredol mewn ymchwil 
yng Nghymru. Mae ymchwilwyr hefyd yn gallu 
manteisio ar safbwyntiau unigryw defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr. 

Yn dilyn y wobr, cynhaliom ddau ddigwyddiad 
‘ail-lansio’ ym Mangor ac yng Nghaerdydd. Y nod 
oedd ehangu rhwydwaith y PÂR a rhoi cyfle i fwy 
o bobl gael mewnbwn i’n gwaith. 

Roedd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys trosolwg 
o’n hymchwil a’n bwriad yn y dyfodol, yn ogystal 
â hanes o gyfranogiad cyhoeddus mewn ymchwil 
i iechyd meddwl a sut y mae wedi datblygu dros y 
blynyddoedd diweddar. 

Hefyd, roedd pob digwyddiad yn cynnwys 

cyflwyniadau gan ymchwilwyr a oedd yn rhan o’r 
rhwydwaith, gan esbonio sut mae eu gwaith wedi 
elwa o arbenigedd ein haelodau. 

I gloi’r digwyddiadau, cafwyd sesiwn syniadau 
rhyngweithiol, a roddodd gyfle i academyddion 
siarad â’r cyhoedd am eu syniadau a’u 
blaenoriaethau o ran eu hymchwil.

Yr Athro Ian Jones a Bethan Edwards yn derbyn y 
Wobr Cyrhaeddiad Cynnwys y Cyhoedd.
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Ym mis Ebrill 2018, cynhaliom sesiwn 
flasu gyda thîm corffbêl Caerdydd a Met 
Caerdydd. Diben y digwyddiad oedd annog 
pobl i gadw’n heini ac i roi cynnig ar rywbeth 
newydd. 

Ym mis Mehefin, ymunom â Chanolfan 
MRC Prifysgol Caerdydd ar gyfer Geneteg 
a Genomeg Niwroseiciatrig yn Ffair 
Wyddonol Gŵyl yr MRC. Cynhaliodd ein tîm 
nifer o stondinau a welir mewn ffair hwyl 
draddodiadol a addaswyd i ddangos ymchwil 
i iechyd meddwl, gan gynnwys neuadd o 
ddrychau, gêm bachu hwyaid a tharo cnau coco. 

Ymunom ni â’r Ganolfan MRC eto ym mis Medi i 
gynnal JAMMIND ar y cyd, sef jam gemau iechyd 
meddwl a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth 
Wellcome. Daeth JAMMIND â datblygwyr gemau 
fideo, ymchwilwyr a phobl sydd wedi byw gyda 
phroblemau iechyd meddwl ynghyd i greu gemau 
a oedd yn portreadu problemau iechyd meddwl 
yn gywir neu’n gadarnhaol. 

Ym mis Hydref 2018, cynhaliom Cynrychioli’r 
Meddwl, arddangosiad a oedd yn ymdrin â 
safbwyntiau gweledol a cherddorol o’r meddwl 
ac o iechyd meddwl. 

Arweiniwyd y prosiect, a ariannwyd gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, gan Dr Rhys Bevan-Jones, 
sy’n gymrawd clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd, a 
Gareth Roberts, sy’n drombonydd jazz. 

Yn ystod y digwyddiad, cafodd y gwesteion 
gyfle i weld gwaith celf Rhys cyn gwrando ar 
berfformiad jazz a ysbrydolwyd gan y gwaith.

Aethom i 30 a mwy o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn 2018-19 a chydweithiom â 
phartneriaid i gynnal nifer o’n digwyddiadau eu hunain. O gemau fideo i chwaraeon ac o 
wyddoniaeth i ffeiriau hwyl, mae ein rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau wedi ein helpu i 
gyrraedd cynulleidfa eang ac i ledu’r neges am ein hymchwil. 

Digwyddiadau arloesol
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Cydgynhyrchu mewn iechyd meddwl 
anenedigol

Bydd Elen Thomas yn gweithio ar y prosiect fel rhan o’i 
hysgoloriaeth ymchwil ag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin yn 
ystod beichiogrwydd neu o fewn y flwyddyn 
gyntaf ar ôl rhoi genedigaeth (y cyfnod 
amenedigol) ac maent yn effeithio ar fwy nag un o 
bob deg menyw. 

Mae tebygolrwydd menywod sydd ag anhwylder 
deubegynol o gael cyfnod o salwch yn ystod y 
cyfnod amenedigol yn cynyddu i un o bob dwy, a 
bydd angen gofal claf ar rai menywod. 

Un o’r mathau mwyaf difrifol o salwch y gall 
menywod ei ddioddef yw seicosis ôl-enedigol, 
sy’n effeithio ar oddeutu 20% o fenywod sydd ag 
anhwylder deubegynol ar ôl rhoi genedigaeth. 

O ganlyniad, bydd yn rhaid i fenywod sydd ag 
anhwylder deubegynol wneud penderfyniadau 
go anodd ynghylch beichiogrwydd, gan gynnwys 
newid meddyginiaeth, parhau â hi neu roi’r gorau 
iddi. 

Mae gan bob opsiwn ei risgiau a’i manteision 
posibl ei hun, felly gall ddewis yr opsiwn priodol 
fod yn anodd. 

Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem, rydym 
wedi lansio prosiect newydd mewn partneriaeth 
ag Action on Postpartum Psychosis (APP), sef 
elusen genedlaethol sy’n rhoi cymorth i fenywod 
sydd wedi dioddef y salwch. 

Nod y prosiect yw gweithio gyda chlinigwyr 

a menywod sydd â phrofiad o anhwylder 
deubegynol a seicosis ôl-enedigol i ddatblygu 
cyfarwyddyd cydweithredol i hwyluso 
penderfyniadau ar y cyd ynghylch beichiogrwydd. 

Yn ogystal â hynny, bydd yn helpu menywod a’u 
timau clinigol i greu strategaethau a chynlluniau 
unigol sy’n ymdrin â’r cyfnod cyn cenhedlu, 
beichiogrwydd a’r cyfnod ôl-enedigol er mwyn 
helpu i atal a rheoli problemau posibl. 

Gobeithiwn y bydd y prosiect yn rhoi cymorth 
i fenywod i wneud penderfyniadau ynghylch 
beichiogi, lleihau eu risg o fynd yn sâl yn ystod y 
cyfnod amenedigol, a gwella eu mynediad at ofal 
os byddant yn wynebu cyfnod o salwch.

Rhagfynegi seicosis ôl-enedigol yn well
Rydym yn cynnal prosiect cysylltiedig mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Ymchwil Anhwylder 
Deubegynol a chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerwrangon. Ei nod yw deall yn well y ffactorau 
sy’n gwneud rhai menywod ag anhwylder deubegynol yn fwy neu’n llai tebygol o brofi cyfnodau 
o salwch mewn perthynas â geni plant. Hyd yn hyn, mae 130 a mwy o fenywod beichiog sydd 
ag anhwylder deubegynol wedi helpu gyda’r ymchwil ond mae angen cymorth mwy o fenywod 
arnom er mwyn gallu ateb y cwestiynau pwysig hyn. 

I’r perwyl hwn, mae’n braf gennym gyhoeddi bod Dr Marisa Casanova Dias wedi ymuno â’r tîm 
ymchwil ar gymrodoriaeth hyfforddiant ymchwil glinigol MRC. 

Gobeithiwn y bydd yr ymchwil hon yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenywod sydd ag 
anhwylder deubegynol ac yn arwain at well ffyrdd o ragdybio cyfnodau o salwch ar ôl rhoi 
genedigaeth ac ymdrin â nhw.
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Paratoi gwybodaeth

Rydym yn rhannu ein harbenigedd ar iechyd 
meddwl amenedigol trwy bartneriaeth ag Action 
on Postpartum Psychosis (APP) er mwyn cynnal 
hyfforddiant i weithwyr proffesiynol gofal iechyd 
ledled y DU. 

Mae’r Athro Ian Jones yn gweithio gyda Sally 
Wilson (uchod), cydlynydd hyfforddiant yn APP, 
ac aelodau eraill o dîm APP i ddatblygu’r rhaglen 
weithdy diwrnod cyfan. 

Ym mhob gweithdy, bydd arbenigwr o brofiad a 
seiciatrydd amenedigol ymgynghorol yn gweithio 
gyda’r mynychwyr i wella eu dealltwriaeth o 
seicosis ôl-enedigol. 

Trwy ddefnyddio profiad clinigol, ymchwil sydd ar 
flaen y gad, a phrofiadau gwirioneddol menywod 

220+
Hyfforddwyd 220 a 

mwy o bobl

12
Weithdai ledled y DU

a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio, 
mae’r cwrs yn ceisio datblygu arbenigedd a 
dealltwriaeth empathig. 

Bydd y gweithdai’n ymdrin â symptomau 
cyffredin seicosis ôl-enedigol, a all gynnwys 
hwyliau da neu wael, dryswch, credoau anarferol, 
a chlywed neu weld pethau nad ydynt yn bodoli. 

Hefyd, mae’n tynnu sylw at y ffactorau risg posibl, 
megis cyfnodau blaenorol o seicosis ôl-enedigol, 
anhwylder deubegynol neu broblemau iechyd 
meddwl eraill. 

Yn olaf, gall y mynychwyr ddysgu am y gwahanol 
driniaethau ar gyfer pob cam o’r salwch, yn 
ogystal â phwysigrwydd cymorth cyfoedion i 
fenywod pan fyddant yn adfer. 
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Data mawr ac iechyd meddwl 
Yn y blynyddoedd diwethaf, gwnaed llawer o gynnydd o ran deall sail enetig llawer o broblemau 
iechyd meddwl, ac i raddau helaeth mae hyn yn ganlyniad rhannu data ar raddfa fawr. Mae’r 
datblygiadau hyn yn cynnig cyfleoedd gwych i wella haenu a thriniaethau iechyd meddwl. 

Er mwyn manteisio ar y cynnydd hwn, mae angen ehangu’r dull graddfa fawr hwn sy’n seiliedig 
ar ddata drwy integreiddio gwybodaeth enetig gyda gwybodaeth glinigol, amgylcheddol, 
ddatblygiadol a biolegol ar raddfa fawr ym maes iechyd meddwl i drawsnewid y gwaith o reoli 
anhwylderau seiciatrig. 

Trwy ein partneriaeth â banc data SAIL Prifysgol Abertawe a chyda chyllid ychwanegol gan y 
Cyngor Ymchwil Feddygol a’r elusen ymchwil MQ, rydym yn cyfranogi mewn nifer o brosiectau i 
ddatblygu’r gwaith hwn.

20
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System Ryngweithiol Chwilio am 
Gofnodion Clinigol (CRIS)

Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad â 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i roi’r 
System Ryngweithiol Chwilio am Gofnodion 
Clinigol (CRIS) ar waith. 
Nod cyffredinol CRIS yw gwneud y defnydd 
mwyaf o gofnodion clinigol iechyd meddwl y 
bwrdd iechyd trwy ganiatáu i ddefnyddwyr ag 
awdurdod chwilio trwy gronfa ddata ddienw o 
wybodaeth glinigol o system cofnodion clinigol 
electronig y bwrdd iechyd. 

Mae CRIS yn dileu unrhyw wybodaeth a all 
ddatgelu hunaniaeth rhywun, sy’n golygu y 
gellir chwilio trwy wybodaeth glinigol unigolyn 
ond nid eu manylion personol. 

Bydd CRIS yn ein galluogi i edrych ar 
wybodaeth glinigol gyfoes am nifer fawr o 
bobl. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws adnabod 
patrymau a thueddiadau, megis pa driniaethau 
sy’n gweithio i rai a pha driniaethau nad ydynt 
yn gweithio i eraill.

Platfform Data Pobl Ifanc

Nod y Platfform Data Pobl Ifanc yw gwella 
cyflymder ac effeithiolrwydd yr ymchwil i 
iechyd meddwl pobl ifanc gydag adnodd 
newydd sbon ar gyfer gwyddonwyr a 
gwneuthurwyr polisi. 

Bob dydd, caiff miloedd o ddarnau o ddata 
eu casglu mewn ysgolion, meddygfeydd ac 
ysbytai. 

Gwaith y prosiect hwn, a ariennir gan MQ ac a 
arweinir gan yr Athro Ann John, yw dod â’r data 
hwn ynghyd mewn un lle, gan ei gwneud yn 
hawdd gweithio gydag ef a chyflymu gwaith 
ymchwil. 

Bydd biliynau o ddarnau o ddata yn cael 
eu cynnwys yn y platfform, gan amrywio o 
ddata gweinyddol ym meysydd iechyd, gofal 
cymdeithasol ac addysg, i ddata seicolegol 
a chlinigol, yn ogystal â gwybodaeth o 
astudiaethau ymchwil. Caiff yr holl ddata ei 
gynnal o fewn cronfa ddata SAIL yn Ysgol 
Feddygaeth Prifysgol Abertawe, sy’n gwarchod 

Bydd hyn yn ein helpu i ddeall yn well achosion 
salwch corfforol a salwch meddwl a sut orau i’w 
trin. 

Gellir hefyd defnyddio CRIS ar gyfer archwilio 
clinigol a gwerthuso gwasanaethau er mwyn 
helpu i wella’r gwasanaethau a ddarperir gan y 
bwrdd iechyd. 

Trwy weithredu CRIS, bydd Caerdydd a’r Fro yn 
ymuno ag 13 o ymddiriedolaethau GIG eraill 
yn y DU yn rhwydwaith CRIS y DU sydd eisoes 
wedi rhoi’r system ar waith. 

Enghreifftiau o bethau yr edrychwyd arnynt gan 
ddefnyddio CRIS:

n A yw rhai cyffuriau ar gyfer sgitsoffrenia yn 
effeithio ar iechyd corfforol? 

n A yw trefniadau byw pobl yn effeithio ar faint 
o amser maent yn ei dreulio fel cleifion yn 
derbyn gofal mewn wardiau ysbytai? 

Arweinir y gwaith gan yr Athro James Walters 
ac fe’i hariennir fel rhan o Gronfa Buddsoddi 
Cynhyrchiant Cenedlaethol Llywodraeth y DU.

preifatrwydd.
Dyma’r platfform mwyaf o’i fath ac mae’n mynd 
i’r afael â bwlch sylweddol mewn ymchwil i 
iechyd meddwl pobl ifanc. 

Hefyd, mae’n cynnig cyfle i wyddonwyr o 
wahanol feysydd gydweithio, gan drechu silos a 
chreu model bio-seicogymdeithasol go iawn er 
mwyn deall salwch meddwl. 
Yn y pen draw, bydd yn ei gwneud yn haws 
i ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi ledled 
y byd ddefnyddio’r data a dysgu oddi wrtho, 
gan leihau’r costau a’r amser sydd ynghlwm 
wrth ymchwilio i iechyd meddwl a’i gwneud yn 
bosibl creu mewnwelediadau eang a newydd. 

Mae’r tîm wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf 
yn adeiladu’r seilwaith, yn sicrhau cytundebau 
data, ac yn paratoi a chysylltu’r data. 

Bydd y tîm yn dechrau’r gwaith cychwynnol 
o ddadansoddi’r data sydd ar gael o fewn y 
12 mis cyntaf a byddant yn gweithio gydag 
ymchwilwyr eraill ledled y DU i dyfu maint y 
platfform, nifer y gwledydd yr ymdrinnir â nhw, 
a manylder y data yn ystod y cyfnod hwnnw.
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Prif lwyddiant: 
Deall anhwylder straen 
wedi trawma (PTSD)
Cyflwr iechyd meddwl cyffredin yw anhwylder 
straen wedi trawma (PTSD) y gallai unigolyn ei 
ddioddef ar ôl digwyddiadau trawmatig a difrifol, 
megis camdriniaeth, damweiniau, ymosodiadau, 
trychinebau a brwydrau milwrol. 

Amcangyfrifir y bydd 7% o’r boblogaeth yn 
dioddef anhwylder straen wedi trawma ar ryw 
adeg yn eu bywyd. 

Yn aml, mae’n achosi dioddefaint mawr i’r rheiny 
sy’n ei ddioddef a’r bobl o’u cwmpas a gall fynd 
yn gyflwr cronig a pharhaus. 

Deall achosion anhwylder straen wedi trawma 
yw un o flaenoriaethau ein hymchwil. Gofynnwn 
i holl gyfranogwyr yr NCMH sy’n dweud wrthym 
eu bod wedi dioddef digwyddiad trawmatig mawr 
a ydynt yn dioddef symptomau nodweddiadol o 
anhwylder straen wedi trawma, megis: 

n ôl-fflachiau 
n hunllefau 
n gor-wyliadwriaeth 
n osgoi cofio’r digwyddiad a meddwl amdano 
n dychryn yn haws 

Cydweithio rhyngwladol 

Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r Consortiwm 
Geneteg Seiciatrig Rhyngwladol ar gyfer 
Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD), sy’n 
ymchwilio i rôl geneteg mewn risg uwch o 
ddatblygu’r cyflwr. 

Fel rhan o’r cydweithrediad hwn, mae cyllid gan 
Cohen Veterans Bioscience yn UDA wedi caniatáu 
dadansoddiad ledled y genom o’r samplau DNA o 
1,326 o gyfranogwyr yr NCMH. 

Roedd hyn yn cynnwys 663 o bobl a oedd yn 
dioddef anhwylder straen wedi trawma a 663 
o bobl sydd wedi cael profiad o ddigwyddiad 
trawmatig ond nad oeddent yn dioddef o’r 
anhwylder. 

O ganlyniad, cyfrannom at yr astudiaeth fwyaf 
erioed ledled y genom (GWAS) o anhwylder 
straen wedi trawma. 

Cadarnhaodd canfyddiadau’r astudiaeth hon fod 

cyfraniad genetig sylweddol at anhwylder straen 
wedi trawma. Mae’n debyg ei fod yn amlycach 
ymysg menywod na dynion ac, yn gyffredinol, y 
caiff 12 o wahanol enynnau eu cysylltu. 

Mae rhagor o waith bellach ar y gweill i 
ddefnyddio’r wybodaeth bwysig hon i ddeall 
anhwylder straen wedi trawma yn well. 
Mae gennym ddiddordeb mewn darganfod 
pam mae rhai pobl yn datblygu’r anhwylder 
ar ôl digwyddiadau trawmatig ac nid yw eraill 
yn gwneud hynny. Yn y bôn, rydym am wybod 
sut mae atal anhwylder straen wedi trawma lle 
bo’n bosibl a’i drin yn fwy effeithiol pan fydd yn 
digwydd.  

Cyfrannu at ganllawiau rhyngwladol 

Bu’r Athro Jonathan Bisson yn gadeirydd ar 
bwyllgor rhyngwladol o arbenigwyr i ddatblygu 
canllawiau newydd ar atal a thrin anhwylder 
straen wedi trawma (PTSD). 

Bwriad y canllawiau, a gyhoeddir gan Gymdeithas 
Ryngwladol Astudiaethau Straen Trawmatig 
(ISTSS), yw helpu clinigwyr sy’n darparu 
ymyriadau trin ac atal i blant, pobl ifanc ac 
oedolion sy’n dioddef anhwylder straen wedi 
trawma neu sy’n agored iddo. 

Nododd cyfres o adolygiadau gan staff yr NCMH 
nifer o ymyriadau sy’n effeithiol wrth drin 
anhwylder straen wedi trawma. Er bod therapïau 
wyneb yn wyneb sy’n canolbwyntio ar drawma 
yn parhau i fod â’r dystiolaeth gryfaf o effaith, 
argymhellir rhai triniaethau amgen hefyd. 

Mae hyn yn cynnwys rhaglenni ar-lein dan 
arweiniad therapydd sy’n defnyddio therapi 
gwybyddol ymddygiadol sy’n canolbwyntio ar 
drawma (CBT-I) i drin oedolion sy’n dioddef yr 
anhwylder.

Astudiaethau ledled y 
genom
 
Ffordd i wyddonwyr nodi 
genynnau sy’n bresennol 
mewn gwahanol gyflyrau yw 
astudiaethau ledled y genom. 

Mae’r dull hwn yn chwilio’r 
genom am fân amrywiadau, o’r 
enw polymorffeddau niwcleotid 
unigol (SNPs), sy’n digwydd 
yn amlach ymysg pobl sydd â 
chyflwr penodol nag ymysg pobl 
hebddo.
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Canfod triniaethau newydd ar gyfer anhwylder straen wedi trawma (PTSD)

Rydym wrthi’n cynnal dau dreial clinigol i geisio gwerthuso triniaethau newydd ar gyfer anhwylder 
straen wedi trawma, sef 3MDR a RAPID.

3MDR

Triniaeth yw 3MDR, neu ddull modwlar o ddadsensiteiddio ac ail-greu’r cof gyda chymorth symudiad, 
sy’n bwriadu lleihau osgoi gwybyddol a gwella’r cyfranogiad mewn therapi. 

Yn ystod pob sesiwn, gofynnir i’r cyfranogwyr gerdded ar beiriant rhedeg o flaen sgrin fideo fawr. 
Rydym yn ymchwilio i’r posibilrwydd y gall y driniaeth hon leihau symptomau o anhwylder straen wedi 
trawma ymysg cyn-filwyr. 

Hyd yn hyn, mae gennym 42 o gyfranogwyr a’r nod yw dadansoddi ein canlyniadau yn ystod haf 2019. 

RAPID

Rydym wedi datblygu rhaglen ar-lein sy’n cyfuno’r defnydd o ddeunyddiau hunangymorth ag 
arweiniad rheolaidd gan weithwyr proffesiynol gofal iechyd cymwys. 

Ein nod yw darganfod a all yr ymyrraeth hon ddarparu triniaeth fwy hygyrch a chyflymach ar gyfer 
anhwylder straen wedi trawma na therapi gwybyddol ymddygiadol unigol sy’n canolbwyntio ar 
drawma, yn ogystal â bod yr un mor effeithiol. 

Fe’i hanelir at bobl sydd wedi datblygu anhwylder straen wedi trawma ar ôl profi un digwyddiad 
trawmatig, megis damwain car, yn hytrach na’r rheiny sydd â math cymhleth o’r anhwylder sydd wedi 
profi sawl digwyddiad trawmatig dros gyfnod o amser. 

Rydym wedi recriwtio 133 o gyfranogwyr hyd yn hyn ac rydym yn bwriadu recriwtio 192 erbyn mis 
Rhagfyr 2019. Cwblheir yr holl gyfweliadau dilynol erbyn mis Rhagfyr 2020 a bydd hyn yn caniatáu 
inni ddechrau dadansoddi ein data.
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Prif lwyddiant: 
Atal hunanladdiad a hunan-niweidio

Yr Athro Ann John sy’n arwain pecyn gwaith cronfa 
ddata SAIL ac yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe.

Hunanladdiad 

Bob blwyddyn, mae oddeutu 350 o bobl yng 
Nghymru yn marw o hunanladdiad, sef tua 
dwywaith y nifer sy’n cael eu lladd mewn 
damweiniau ar y ffyrdd. 

Mae ein gwaith yn y maes hwn, a arweinir gan 
yr Athro Ann John, yn ceisio trawsnewid y data 
yn wybodaeth newydd i wella iechyd meddwl a 
llywio newid mewn polisi. 

Mae ein dulliau’n amrywio o epidemioleg 
draddodiadol, sef yr astudiaeth o sut y gall salwch 
ddigwydd ymysg gwahanol grwpiau o bobl a 
pham, i ddatblygu adnoddau cymorth ar gyfer 
penderfyniadau clinigol ar sail deallusrwydd 
artiffisial. 

Er bod y ffactorau sy’n cyfrannu at hunanladdiad 
yn gymhleth ac yn niferus, mae’n bosibl atal 
hunanladdiad. 

Mae gwybod pwy sy’n marw o hunanladdiad a 
phryd yn hanfodol ar gyfer ymdrechion i atal 
hunanladdiad, gan ei fod yn caniatáu inni nodi 
newidiadau dros gyfnod, gan alluogi gwaith i 
osod blaenoriaethau ymatebol i lywio polisi ac 
ymarfer, ac i gofnodi effaith unrhyw ymyriadau. 

Mae Ann yn cadeirio Grŵp Cynghori Cenedlaethol 
i Lywodraeth Cymru ar Atal Hunanladdiad a 
Hunan-niwed. Bu ganddi rôl allweddol wrth 

ddatblygu strategaeth atal hunanladdiad Cymru, 
Beth am Siarad â Fi 2?, gan sicrhau y cafodd ei 
llywio gan ganfyddiadau ymchwil gyfredol. 

Trwy’r rôl hon, cafodd Ann wahoddiad i ddarparu 
tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon i Atal Hunanladdiad 
a Hunan-niwed yng Nghymru, a gyhoeddodd yr 
adroddiad Busnes Pawb ym mis Rhagfyr 2018. 

Yn ogystal â hynny, helpodd Ann a’i thîm i 
drefnu’r Gynhadledd Genedlaethol ar Atal 
Hunanladdiad a Hunan-niwed ym mis Ionawr 
2019, lle bu hi a’r Athro Keith Lloyd yn cadeirio 
sesiynau. 

Rhannu arfer da 
Daeth y Gynhadledd Genedlaethol 

ar Atal Hunanladdiad a Hunan-
niwed ag academyddion, gweithwyr 

proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol a phobl â phrofiad o 

ledled pum cenedl ynghyd. 
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Hunan-niwed

Nid salwch meddwl yw hunan-niwed ond 
ymddygiad. Mae rhesymau pawb dros hunan-
niweidio yn wahanol ac yn aml maent yn 
gymhleth. 

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn bwriadu lladd eu 
hunain wrth hunan-niweidio, ond weithiau gall 
fod yn ymgais hunanladdiad. Dengys ymchwil fod 
hunan-niwed ar ei fwyaf cyffredin ymysg pobl 
ifanc hŷn. 

Canfu data o adolygiad hanner ffordd Beth am 
Siarad â Fi 2?, a arweinir gan yr Athro Ann John, 
fod cyfraddau treigl tair blynedd derbyniadau 
brys ar eu huchaf ymysg pobl rhwng 15 ac 17 
oed a gwelwyd cynnydd sylweddol rhwng 2009-
2011 a 2013-2015 o 645 i 986 fesul 100,000 o’r 
boblogaeth. Hefyd, bu cynnydd yn y cyfraddau 
hyn ymysg pobl ifanc rhwng 10 a 14 oed o 193 i 
386 fesul 100,000 o’r boblogaeth. 

Gallai’r cynnydd hwn yng nghyfraddau’r rheiny 
rhwng 10 ac 17 oed adlewyrchu cynnydd 
gwirioneddol mewn cyfraddau hunan-niwed a 
mwy o ymwybyddiaeth a cheisio cymorth ynghyd 
â llai o stigma. 

Gallai hefyd fod yn sgil gwell rheolaeth ar hunan-
niwed ymysg pobl ifanc yn unol â chanllawiau 
NICE (2004), sy’n cynghori y dylid derbyn 
unigolion o dan 16 oed sy’n mynd i’r ysbyty 
oherwydd hunan-niwed am asesiad seico-
gymdeithasol cynhwysfawr bob tro. 

Daw’r data mwyaf dibynadwy yng Nghymru ar 

Y flwyddyn o’n blaenau 
Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio 
ar gynorthwyo’r gwaith o weithredu 
argymhellion y Grŵp Cynghori Cenedlaethol, 
gan gynnwys ail-lansio gwefan Beth am Siarad â 
Fi 2?

Cefnogwyd y wefan gan aelodau o dîm yr NCMH 
yn Abertawe ac yng Nghaerdydd, gan ddod ag 
adnoddau a gwybodaeth atgyfeirio ynghyd i 
bobl yng Nghymru. 

Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth i 
ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi ar yr 
ymchwil sydd ar y gweill gan ddefnyddio cronfa 
ddata SAIL a’r Platfform Data ar Iechyd Meddwl 
Pobl Ifanc. 

Mae hyn yn cynnwys yr Adolygiad o 
Farwolaethau Plant o Hunanladdiad yng 
Nghymru 2013-2017, a gynhaliwyd ar y cyd ag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Disgwylir cyhoeddi 
hwn yn ddiweddarach yn 2019 gyda nifer o 
gyfleoedd ar gyfer atal. 

Rydym hefyd yn cynnal astudiaeth rheoli 
achos o’r rheiny o dan 24 oed sydd wedi 
cymryd eu bywydau eu hunain, gan ymchwilio 
i benderfynyddion cartrefi a phenderfynyddion 
unigol.

gyfer hunan-niwed o ddata ar gleifion ysbytai. 
Nid yw llawer o bobl sy’n hunan-niweidio yn 
defnyddio gwasanaethau iechyd ac o’r rheiny 
sydd yn eu defnyddio, ni fydd angen derbyn dim 
ond ychydig.

Dyma nam difrifol ar ein dealltwriaeth o raddfa’r 
broblem a rhag cynllunio’r gwaith o drefnu a 
darparu gwasanaethau’n effeithiol. 

Trwy’r Platfform Data ar Iechyd Meddwl Pobl 
Ifanc, rydym yn hybu astudiaeth e-garfan 
gysylltiedig o hunan-niwed ymysg pobl ifanc 
rhwng 10 a 24 oed ar draws lleoliadau gofal 
iechyd (gofal sylfaenol, adrannau brys ac ysbytai), 
gan edrych ar gysylltiadau a thueddiadau dros 
gyfnod.

Pobl ifanc rhwng 
15 ac 19 oed

Rhwng 2007 a 2016, 
dangosodd y derbyniadau 
oedran penodol ar gyfer 

niwed mai’r gyfradd uchaf 
oedd ymysg merched rhwng 

15 ac 19 oed. 
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Casgliadau
Eleni, rydym wedi cyrraedd cerrig milltir newydd ac wedi datblygu ein gweithgareddau ymhellach, 
wrth edrych ymlaen hefyd at y pum mlynedd nesaf a’r tu hwnt wrth inni baratoi a chyflwyno ein cais 
am gyllid pellach o fis Mawrth 2020. 

Roedd safbwyntiau a syniadau ein rhanddeiliaid yn hanfodol i’r gwaith o ddatblygu ein cais newydd 
am gyllid i Lywodraeth Cymru. Estynnom wahoddiad i’n cydweithwyr yn y GIG, y trydydd sector, y 
gymuned ehangach o ymchwil a’r cyhoedd, gan gynnwys ein hyrwyddwyr ymchwil ac aelodau PÂR, i 
rannu eu barn ar gyfeiriad yr NCMH yn y dyfodol.

Datblygu ein gweithgareddau 

Ar ôl ymgynghori â’n rhanddeiliaid, rydym yn gobeithio datblygu ein gweithgareddau mewn tair ffordd 
allweddol: 

1 byddwn yn cysylltu ein gweithgareddau’n agosach â blaenoriaethau GIG Cymru, gan ganolbwyntio 
ar recriwtio, polisi ac ymyriadau mewn meysydd o ddatblygu gwasanaethau newydd sy’n mapio ar 
ein meysydd o ragoriaeth ymchwil 

2 byddwn yn symud at fodelau recriwtio ac asesu sy’n llai dwys o ran llafur ac sy’n gweithio ar 
raddfa, o bellter ac ar gost is 

3 byddwn yn canolbwyntio’n fwy ar droi ein gweithgareddau ymchwil yn effaith ar y byd go iawn, 
gan ddatblygu ar ein hanes da o ddatblygu ymyriadau i wella iechyd a chyfoeth y rheiny yng 
Nghymru ac yn rhyngwladol

Strwythur y pecyn gwaith newydd 

Rydym hefyd wedi symleiddio strwythur ein pecyn gwaith, gan sicrhau ei bod yn gweddu i’n 
canolbwynt wrth symud ymlaen: 

Carfanau’r NCMH 

Byddwn yn parhau i ddatblygu dulliau arloesol a chosteffeithiol o recriwtio ac asesu, yr ydym wedi eu 
treialu’n llwyddiannus yn ystod y cyfnod cyllido presennol: 

n recriwtio ac asesu ar-lein
n recriwtio’r GIG: hyfforddi staff byrddau iechyd i recriwtio ac asesu cyfranogwyr yr NCMH 

Asesiadau clyfar  

Gan ddatblygu ar ein defnydd o dechnoleg ar-lein a symudol a thechnoleg y gellir ei gwisgo i gasglu 
data manwl gan gyfranogwyr, byddwn yn parhau i gydweithio i wella ein gwaith ar fethodolegau clyfar. 

Mae hyn yn cynnwys asesu niwrowybyddol ar-lein a monitro symptomau ar-lein. Bydd hefyd yn 
cynnwys datblygu ein dulliau bio-samplu, sefydlu protocolau ar gyfer cydsyniad ar-lein, a chasglu 
DNA drwy’r post. Bydd hefyd yn datblygu ar ein gwaith llwyddiannus o samplu sgitsoffrenia closapin, 
a oedd yn treialu’r gwaith o gasglu samplau dienw o waed a gesglir yn arferol gan gleifion iechyd 
meddwl. 

Cysylltu data electronig 

Mae cysylltu ein carfanau â chronfa ddata SAIL wedi ein galluogi i gynnal nifer o astudiaethau llawn 
gwybodaeth, gan fynd i’r afael â materion pwysig megis tueddiadau mewn rhagnodi i blant a phobl 
ifanc a thueddiadau o ran hunan-niwed a chysylltwyr gofal iechyd cyn hunanladdiad.



2727

Rydym yn bwriadu dadansoddi data SAIL er mwyn dysgu mwy am ganlyniadau hirdymor y bobl yn ein 
carfan, sef 2,727, gan gynnwys deall yn well achosion o farwolaeth cyn pryd ymysg y rheiny sydd â 
salwch meddwl difrifol.

Datblygu ymyriadau 

Mae ein hanes ardderchog o ddatblygu ymyriadau’n cynnwys gwaith y Grŵp Ymchwil i Straen 
Trawmatig ar driniaethau gwahanol ar gyfer anhwylder straen wedi trawma a ‘hunangymorth dan 
arweiniad’, yn ogystal â’n rhaglenni seicoaddysgol arobryn ar gyfer anhwylder deubegynol, sef 
Rhaglen Addysg Ddeubegynol Cymru a Beating Bipolar. 

Hefyd, rydym yn bwriadu datblygu rhaglenni ymyrryd newydd sy’n ymdrin â meysydd megis seicosis 
ôl-enedigol, seicosis cyfnod cyntaf, iselder ymysg pobl ifanc, anhwylder diffyg canolbwyntio a 
gorfywiogrwydd (ADHD), ymddygiadau hunanladdol, symptomau hwyliau mewn anableddau dysgu, ac 
ymyriadau cyflogaeth i gyflawni gwell canlyniadau.

Cynnwys pobl sydd â 
phrofiad gwirioneddol ac 
ennyn eu diddordeb

Ein bwriad yw rhoi mwy o 
flaenoriaeth i’n gweithgareddau 
cynnwys y cyhoedd ac ennyn 
eu diddordeb yn ystod y cyfnod 
cyllido nesaf, gan neilltuo 
adnoddau ychwanegol i sicrhau 
bod pobl sydd â phrofiad 
gwirioneddol o gyflwr iechyd 
meddwl yn cyfrannu at holl 
gamau’r broses ymchwil, o’r camau 
datblygu cyntaf i lywio’r ffordd 
rydym yn lledaenu ein hymchwil, a 
phopeth yn y canol. 

Yn ogystal â pharhau gwaith ein 
hyrwyddwyr ymchwil a grŵp PÂR, 
ac mewn ymateb i’r farn a roddwyd 
yn ystod yr ymgynghoriadau un 
wrth un â’r grwpiau hyn, rydym yn 
bwriadu cyflwyno rolau newydd a 
fydd yn gwreiddio llais profiadau gwirioneddol ar draws amryw feysydd o weithgareddau’r NCMH. 

Byddwn yn creu rolau Arweinydd Cynnwys y Cyhoedd ac Arweinydd Ymgysylltu â’r Cyhoedd, a fydd yn 
eistedd ar Fwrdd Gweithredol yr NCMH, a deg rôl partneriaid ymchwil cyflogedig i gynorthwyo gwaith 
cynnwys yng ngweithgareddau ein pecyn gwaith. 

Drwy gydol y gwaith hwn, byddwn yn parhau i gryfhau ein partneriaeth waith gref â Chymuned 
Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.
 
Camau nesaf

Edrychwn ymlaen at gael y penderfyniad terfynol ar ein cais am gyllid erbyn mis Medi 2019. Yn y 
cyfamser, byddwn yn parhau i ddatblygu ar lwyddiannau’r flwyddyn flaenorol a gweithio tuag at 
ein gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf.
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Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a 
ariannir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

This report is also available in English. To request a copy, 
please contact info@ncmh.info

/walesmentalhealth
@ncmh_wales

@thencmh


