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Mae’n braf gennyf gyflwyno ein hadroddiad 
blynyddol ar gyfer 2019-20. Mae hi wedi bod 
yn flwyddyn gyffrous a gwerthfawr arall 
yn y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol 
(NCMH). 

Yn bwysicaf oll, rydym wedi bod yn llwyddiannus 
yn ein cais am gyllid ar gyfer y pum mlynedd 
nesaf, ac rydym yn falch iawn o allu parhau â'r 
gwaith rydym yn ei wneud drwy 2025, ac wedi 
hynny gobeithio. 

Hoffem ddiolch i Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru am y cyllid parhaus, ac i'r rheini sydd 
wedi gweithio gyda ni yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, cydweithwyr yn y GIG a'r trydydd 
sector, ein hyrwyddwyr ymchwil ac aelodau 
PÂR, ac academyddion o'r gymuned ymchwil 
ehangach. 

Yn bennaf oll, hoffem ddiolch i'r rheini sydd 
â phrofiad byw o gyflyrau iechyd meddwl ac 
sydd wedi cymryd rhan yn ein hymchwil, neu 
wedi cyfrannu at ein gweithgarwch cynnwys ac 
ymgysylltu. 

Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i iechyd meddwl. 

Ar ddiwedd ein cyfnod ariannu presennol ac ar 
ddechrau cam nesaf NCMH, rydym yn myfyrio 
ar y ffordd rydym yn gweithio, ein cyflawniadau 

hyd yma a’n blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. 
Rydym wedi parhau i wneud cynnydd rhagorol 
ym mhob un o'n pecynnau gwaith. 

Cewch ddarllen rhai enghreifftiau o’n gwaith dros 
y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys sut rydym 
bellach wedi recriwtio 22,000 a mwy o bobl o 
bob rhan o’r DU i gymryd rhan yn ein hymchwil.

O gydweithio ar adnodd ADHD wedi'i animeiddio 
i lansio canlyniadau astudiaeth i driniaeth 
newydd ar gyfer PTSD, rydym wedi cael 
blwyddyn brysur o weithgareddau cynnwys ac 
ymgysylltu. 

Doedden ni ddim wedi disgwyl i bandemig fod 
yn un o’r heriau eleni, ond rwyf wedi bod yn 
falch iawn o'r ffordd y mae ein tîm wedi ymateb 
ac addasu i'r byd newydd hwn y cawsom ni ein 
hunain ynddo. 

Rwy'n falch o ddweud y byddwn yn parhau â'n 
hymchwil, er nid fel yr oeddem yn disgwyl, ac 
rydym hefyd yn bwriadu ymchwilio i effaith y 
pandemig ar ein hiechyd meddwl.

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, Canolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol

Rhagair
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Sut rydym yn gweithio
Mae ein meysydd ymchwil wedi'u trefnu'n dri phecyn gwaith. Caiff 
pob pecyn gwaith ei arwain gan arbenigwr yn y maes a’i gynrychioli ar 
Fwrdd Gweithredol yr NCMH.

Carfanau ac
asesiadau clyfar

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.

Ymgysylltu â’r cyhoedd

Trosglwyddo gwybodaeth
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Cyswllt data electronig  
 

Nod y maes gwaith hwn yw cysylltu 
gwybodaeth am gleifion a gesglir fel mater 

o arfer i gynorthwyo ein hymchwil. 

Datblygu ymyriadau
 

Parhau â'n hanes rhagorol o ddatblygiadau 
ymyrraeth, gan ganolbwyntio bellach ar 

feysydd fel seicosis ôl-enedigol, ADHD ac 
ymddygiadau hunanladdol. 

Llywio polisi

Cynnwys y cyhoedd
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NCMH: Y daith hyd yma

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf mae ein tîm wedi ymwneud ag ymchwil 
arloesol; wedi ennill gwobrau am gynnwys y cyhoedd; wedi datblygu 
adnoddau y mae mawr eu hangen ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, 
anableddau dysgu, awtistiaeth ac ADHD; ac chafwyd cydweithio gwych rhwng 
sefydliadau ysbrydoledig yn y trydydd sector a'n cyd-ganolfannau ymchwil.  

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i weld ble mae'r pum mlynedd nesaf yn 
mynd â ni.
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* Heb ei gyflogi'n uniongyrchol gan NCMH, ond wedi'i ariannu'n rhannol mewn rhai achosion

n Yr Athro Ian Jones
n Yr Athro Jonathan Bisson
n Yr Athro James Walters
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 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 Yr Athro Peter Huxley

n Mark Coles
n Jessica Pickin 
n Rebecca Lynch
n John Tredget* 
n Paul Gauci*
n Catrin Hopkins*
n Dr Sarah Rees
n Dr Sarah Knott
n Naomi Marfell
n Tyler Savory
n Andrew Worsey

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

n Dr Catrin Lewis
n Dr Lawrence Raisanen
n Natalie Richards
n Christine Fraser
n Holly Pearce
n Grace Woolway
n Alice Roberts
n Rachael Adams
n Elin Lewis 
n Danielle Kitney
n Dr Katie Lewis

Myfyrwyr PhD
n Elen Thomas

n Dr Marcos del Pozo Banos 
n Dr Sze Chim Lee

n Amy Lynham*
n Leon Hubbard

n Daniel Oakes
n Kira Taiwo
n Rita Martins
n Barnaby Thorne

n Andrea Meek 
n Elisa Vigna

Pwy yw pwy?

Mae tîm NCMH yn cynnwys academyddion, clinigwyr a staff cymorth proffesiynol 
o dair o brifysgolion blaenllaw Cymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor. 

Bwrdd NCMH

Tîm Gweinyddol Tîm Labordai

Tîm Maes Ffenoteipyddol

Tîm SAIL

Myfyrwyr Lleoliad

Dadansoddwyr Ol-ddoethurol

Ymgysylltu i Newid
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Eleni, dathlwyd ein 20,000fed cyfranogwr.
 
Mae'r nifer anhygoel hwn o wirfoddolwyr wedi 
ein galluogi i adeiladu carfan NCMH fel adnodd 
sy'n arwain y byd ar gyfer ymchwil iechyd 
meddwl. 

Mae’n tanategu ein rhaglenni ymchwil, sy’n 
bwriadu deall yn well y 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 
gynorthwy-ydd seicoleg.  

S

Datblygu carfan NCMH

I gyfranogwyr â chyflyrau iechyd meddwl pan 
fo gennym raglenni ymchwil gweithredol, mae 
ein cynorthwywyr seicoleg yn cynnal asesiad 
manylach. 

Bydd yr asesiadau hyn yn cynnwys casglu 
samplau o waed neu boer hefyd. 

1,920 
o wirfoddolwyr wedi 

darparu sampl fiolegol 
eleni

Dwi’n aelod 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.

Alice Roberts
Cynorthwy-ydd Seicoleg
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Mynd ymhellach ag ymchwil 
anabledd dysgu
Mae'r prosiect Ymgysylltu i Newid yn gweithredu 
ers pedair blynedd.

Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi gweithio 
gydag 812 o bobl ag anabledd dysgu (LD) neu 
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), mae wedi 
gweithio gyda 587 o gyflogwyr, wedi darparu 388 
o leoliadau â thâl a 224 o swyddi â thâl, gan gael 
cyfradd cyflogaeth o 58% o leoliadau. 

Dim ond 5.9% yw’r lefelau cyflogaeth 
cenedlaethol ar gyfer anabledd dysgu, a 32% ar 
gyfer awtistiaeth cyn COVID-19. 

Mae'r rhaglen hefyd wedi darparu pum rhaglen 
interniaethau â chymorth, yn para blwyddyn 
o hyd, gyda chyflogwyr iechyd, Prifysgolion ac 
awdurdodau lleol, gyda 57% yn ennill swydd â 
thâl ar y diwedd. 

Rydym wedi llunio dau adroddiad ar
interniaethau ac ymatebion ansoddol i'r rhaglen 
gan deuluoedd a phobl ifanc.

Roedd sicrhau system gynaliadwy ar gyfer 
cyflogi'r bobl ifanc hyn yn un o nodau'r prosiect 
hwn. 

Rhannu'r hyn rydym wedi'i ddysgu

Rydym yn defnyddio data o'r prosiect i lywio
polisi drwy fod yn aelod o Grŵp Cyflogaeth 
Pobl Anabl Llywodraeth Cymru, eu gweithgor ar 
ddatblygu Prentisiaethau Cynhwysol, a thrwy 
gyflwyniadau i grwpiau Strategaeth Anabledd 
Dysgu ac Awtistiaeth Llywodraeth Cymru.

Gan ddefnyddio data o'r prosiect, mae ein 
tîm anableddau dysgu wedi cyflwyno prif 
areithiau yn Stockholm i ymarferwyr Cyflogaeth 
a Gynorthwyir yn Sweden ar gyflogaeth i bobl 
ag anableddau dysgu yng Nghymru, ac yn y 
Gwrandawiad ar Gyflogaeth ym Mrwsel i’r 
Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau i 
Bobl ag Anableddau (EASPD). 

Roedd y Gwrandawiad yn cynnwys 
cynrychiolwyr o grwpiau ymbarél Ewropeaidd 
ar gyfer sefydliadau gofal cymdeithasol o dan 
stiwardiaeth EASPD i gytuno ar safbwyntiau 
polisi cyflogaeth ar gyfer negodi gyda'r Comisiwn 
Ewropeaidd.

Dr Steve Beyer yn cyflwyno yn Stockholm
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Edrych i’r dyfodol

Yng ngham nesaf ein gwaith anabledd dysgu, 
bwriadwn ehangu carfannau clinigol pobl ag 
anabledd dysgu neu ag ASD i atgyfeiriadau 
gan sefydliadau gofal cymdeithasol, grwpiau 
hunan-eiriolaeth sy'n cynrychioli pobl, a hunan-
atgyfeiriadau. 

Ein nod yw strwythuro'r garfan yn banel y gallwn 
ei holi’n rheolaidd am faterion cymdeithasol ac 
iechyd sydd o bwys i bobl a'u teuluoedd. 

Bydd hyn yn ategu ceisiadau gan ymchwilwyr 
allanol i weithio gyda data genetig ac 
ymatebion i'r arolwg gan y garfan bresennol. 

Rydym wedi datblygu perthynas gref â grÅμp 
hunan-eiriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan 
lle'r ydym wedi cydweithio ar gyd-gynhyrchu 
arolygon a dehongli canlyniadau gwerthuso. 

Rydym hefyd wedi ehangu ein perthynas ag 

Anabledd Dysgu Cymru, y grŵp ambarél ar gyfer 
sefydliadau darparu gofal cymdeithasol yng 
Nghymru, gan adeiladu ar ein gwaith ar y cyd ar y 
prosiect Ymgysylltu i Newid. 

Byddwn yn cydweithio â'r sefydliadau hyn i 
ddatblygu arolygon barn perthnasol ar faterion 
cymdeithasol ac iechyd, ac i sicrhau bod 
canlyniadau'r gwaith hwn yn mynd ymlaen i 
ddylanwadu ar bolisi. 

Byddwn yn parhau i gynnwys ymchwilwyr clinigol 
a chymdeithasol yng Nghymru i ddefnyddio 
atebion y carfannau anableddau dysgu ac ASD i 
ateb 
cwestiynau ymchwil perthnasol ac i gyfrannu at 
genhadaeth gyffredinol NCMH.

O'r chwith i'r dde: Graddedigion 
Ymgysylltu i Newid yn 2019, Tyler, 
myfyriwr blaenorol ac aelod o staff 
NCMH erbyn hyn, yn siarad yn y 
seremoni

Rwy'n aelod o dîm gweinyddol NCMH ac yn cefnogi'r 
gwaith allgymorth gwybodaeth, fel creu pecynnau ar 
gyfer y timau ymchwil anghysbell a mewnol.

Tyler Savory
Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Rwyf hefyd yn aelod o dîm gweinyddol NCMH a fi sy'n 
gyfrifol am ddiweddaru ac archifo'r 
gronfa ddata ymchwil.

Andrew Worsey
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
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Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas

SASHI

Prosiect mwyaf CFMHAS yw Menter Hunan-Niwed 
De Asia, sy'n cael ei hariannu gan UKRI-GCRF. 

Mae'n brosiect i feithrin gallu ymchwil a 
ddyfeisiwyd ac a arweiniwyd o'r tu mewn i'r 
ganolfan i ddechrau. 

Er bod y Prif Archwilydd, yr Athro 
Catherine Robinson bellach wedi symud i 
Brifysgol Manceinion, mae tri cyd-ymchwilydd yn 
CFMHAS, yn ogystal â thîm rheoli prosiect. Mae'r 
prosiect yn rhedeg tan ddiwedd 2021. 

Cyn argyfwng Covid-19, roedd y gwaith casglu 
data wedi dechrau yng nghangen wyliadwriaeth y 
prosiect. 

Mae'r ganolfan wedi sefydlu partneriaethau 
newydd a chynlluniau ymchwil penodol gyda 
Phrifysgol Aga Khan yn Karachi ar gyfer gwneud 
gwaith pellach ym Mhacistan a chyda'r Ganolfan 
Atal Hunanladdiadau drwy Blaladdwyr ym 

Mhrifysgol Caeredin ar gyfer gwaith yn Sri Lanka. 

Maent hefyd wedi datblygu ymchwil ar losgiadau, 
hunan-niwed a thrais domestig yn India, a bydd 
hyfforddai meddygaeth frys o Gynllun Hyfforddi 
Academaidd Clinigol Cymru yn dechrau gweithio 
ar ddoethuriaeth ar hyn cyn bo hir. Mae dau 
brosiect PhD arall 
yn gysylltiedig â SASHI.

Ym mis Mai 2020, fe wnaeth Rob Poole, gyda'r 
Athro Murad Khan (Llywydd y Gymdeithas 
Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad) sicrhau 
contract gyda RCPsych Publications/Gwasg 
Prifysgol Caergrawnt i baratoi llawlyfr ar atal 
hunanladdiad o'r enw ‘Preventing suicide: an 
evidence-based approach’. 

Mae'r prosiect hwn wedi datblygu o ganlyniad 
uniongyrchol i SASHI.

Mae'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas (CFMHAS) wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Bangor.

Mae CFMHAS yn gydweithrediad rhwng ymchwilwyr o gefndiroedd gwyddor gymdeithasol ac iechyd. 
Mae'n canolbwyntio'n gryf ar ffactorau cymdeithasol ac ymyriadau cymdeithasol ym maes iechyd 
meddwl.

Mae CFMHAS wedi parhau i ffynnu yn 2019-2020, gyda dyfnder ac ehangder ymchwil yn fwy, ac mae 
cysylltiadau â sefydliadau addysg uwch eraill yn y DU a de Asia yn parhau i fod yn ffrwythlon. 

Y diweddaraf o'r ganolfan ym Mhrifysgol Bangor
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Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas
Opioidau ar bresgripsiwn

Dros y degawd diwethaf, mae CFMHAS wedi 
datblygu arbenigedd clinigol ac ymchwil mewn 
poen cronig a'r problemau a achosir gan opioidau 
dos uchel hirdymor ar bresgripsiwn.

Maent wedi casglu grÅμp o glinigwyr ac 
ymchwilwyr sydd â diddordeb, ac maent wedi 
sicrhau grantiau ymchwil bach. 

Dyma astudiaethau o fewn y rhaglen waith hon:
n astudiaeth ansoddol i gofnodi profiadau 
       cleifion a  gofalwyr o batrymau cymryd 
       opioidau dos uchel a’r effaith wrth roi’r gorau 
       iddynt
n astudiaeth hydredol o nifer yr achosion yn y 
       gymuned
n astudiaeth gysylltiedig ar batrymau 
       presgripsiwn sy'n arwain at ddefnydd dos 
       uchel 
n astudiaeth ansoddol i gasglu profiad
       meddygon teulu o roi opioidau ar 
       bresgripsiwn mewn gofal sylfaenol 
n papur yn nodi fframwaith damcaniaethol i 
       ddeall y defnydd o opioidau dos uchel mewn 
       poen cronig 
n astudiaeth yn gwerthuso cyfundrefn rheoli 
       meddyginiaethau mewn carchar yng Nghymru 
       er mwyn lleihau’r defnydd amhriodol o 
       gyffuriau seicoweithredol ar bresgripsiwn.

Bydd Rob Poole yn darparu Darlith Lywyddol 
Fawreddog i Goleg Brenhinol y Seiciatryddion am 
opioidau ar bresgripsiwn a seiciatryddion ym mis 
Mehefin 2020.

Ffactorau cymdeithasol mewn salwch meddwl

Mae CFMHAS wedi datblygu eitemau sy'n 
ymwneud â’r amgylchedd cymdeithasol i bobl sy'n 
cymryd rhan yng ngharfan NCMH.

 Mae swydd ymchwil wedi'i sefydlu yn CFMHAS, 
wedi'i hariannu gan grant NCMH a chan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Bydd penodiad 
yn cael ei wneud yn 2020, a bydd yr ymchwilydd 
yn dadansoddi'r data cymdeithasol o'r astudiaeth 
carfan. 

Bydd yr aelod hwn o’r staff yn gyfrifol am 
ddatblygu astudiaethau newydd ar ffactorau 
cymdeithasol ac iechyd meddwl o fewn y prosiect 
carfan. 

Un cyfle arbennig o gyffrous yw 
archwilio’r ffactorau risg biolegol a chymdeithasol 
ar gyfer seicosis o fewn un astudiaeth, mewn 
geiriau eraill, heb ragdybiaeth ymlaen llaw mai'r 
naill neu'r llall sydd â'r brif rôl.

Mae Peter Huxley yn arwain ar adolygiad 
systematig i ddiweddaru'r gwaith gan Richard 
Warner ar adferiad mewn sgitsoffrenia, ac mae'n 
gyd-ymgeisydd ar sawl cynnig.

Mae prosiectau ar y gweill hefyd ar amrywiaeth 
o themâu ffactorau cymdeithasol eraill, gan 
gynnwys offerynnau gofal cymdeithasol ac asesu 
cymdeithasol.

Mae gan CFMHAS amrywiaeth o themâu 
gweithredol eraill, gan gynnwys: 

n pobl â phroblemau iechyd meddwl sy'n 
       ymddangos heb gynrychiolaeth yn y 
       system gyfiawnder sifil 
n moeseg a hawliau dynol
n camddefnyddio sylweddau 
n gofal pobl mewn cyfleusterau seiciatrig 
       arhosiad hir
n iechyd meddwl cerddorion

Mae aelodau'r ganolfan hefyd yn goruchwylio 
nifer o Ôl-raddedigion mewn amrywiaeth o 

feysydd pwnc. 

Dyma enghreifftiau o brosiectau sydd wedi'u 
cwblhau a phrosiectau parhaus: 

Ymwybyddiaeth Ofalgar a Thosturi Personol 
ymysg Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

n Profiadau plant sy'n colli brawd neu chwaer i 
        hunanladdiad. 
n Canfyddiadau'r trydydd sector o
        wasanaethau camddefnyddio sylweddau i 
        oedolion sydd ar raglenni presgripsiwn 
        methadon. 

Meysydd ymchwil eraill yn y ganolfan
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Mynychwr Diwrnod Agored ADHD yn chwarae fideogame o prosiect JAMMIND
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Mae’r ffeithlun isod yn tynnu sylw at rai o’r ffigurau 
allweddol ar draws ein pecynnau gwaith o 2019-20

 Archebwyd       7,135
taflen o’n gwefan

Wedi cyrraedd

6,516
o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol

4,924
o bobl ar gyfer ein hymchwilh

7,223
ymweliad â’n blog

30+
digwyddiad ymgysylltu 

wedi’u cynnal a’u mynychu

Gwrandawyd ar 
bodlediad 

Piece of Mind
 

24,210 
o weithiau 

Casglwyd

1,920
 sampl fiolegol
S

108
o weithwyr proffesiynol 

gofal iechyd wedi’u hyfforddi 
i godi ymwybyddiaeth o 

Seicosis Postpartum

2019-20

               Recriwtio

    4
safle ymchwil newydd

           Cyhoeddwyd

    174
        o bapurau

              31
gwobr ymchwil

Gwirfoddolodd
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Cynnwys y Cyhoedd

Yn NCMH rydym yn deall ei bod yn bwysig rhoi 
pobl â phrofiad byw wrth wraidd ymchwil.

Un fenter yr ydym yn falch iawn o'i chael yn y 
teulu NCMH yw'r Bartneriaeth mewn Ymchwil 
(PÂR). 

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. 

Cafodd ein dull cydweithredol o 
gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil ei gydnabod 
a'i ddathlu yn 2018 pangyhoeddwydP Â R yn 
enillydd Gwobr Cyflawniad am Gynnwys y 
Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, 
sef anrhydedd yr oeddem yn hynod falch o'i 
chael.

Enghreifftiau gwych eraill o gydweithio rhwng 
ymchwilwyr a phobl â phrofiad byw yw'r grŵp 
Cynghori Cyhoeddus PTSD sy'n hysbysu'r Grŵp 
Ymchwil Straen Trawmatig ac sydd wedi bod yn 
allweddol wrth ddatblygu ymchwil ac ymyriadau 
newydd ar gyfer Anhwylder Straen Wedi Trawma.

Mae grwpiau hefyd yn gweithio gyda'r myfyriwr 
PhD Elen Thomas ar ddatblygu a phrofi canllaw 
cynllunio beichiogrwydd i fenywod ag anhwylder 
deubegynol. 

Mae Elen wedi bod yn gweithio'n agos gyda 
menywod sydd â phrofiad byw o seicosis 
deubegynol neu seicosis ôl-enedigol blaenorol, 
a gweithwyr proffesiynol o wahanol gefndiroedd 
clinigol, i ddatblygu prototeip cyntaf y canllaw.

Catrin Hopkins
Swyddog Cyfathrebu

Rwy'n cynnal gwefan, blog a sianeli 
cyfryngau cymdeithasol NCMH, yn 
ogystal â threfnu digwyddiadau a 
dylunio ein holl ddeunyddiau.
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Aethom i 30 a mwy o ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth yn 2019-20 ac fe wnaethom ni 
gydweithio â phartneriaid i gynnal nifer o’n digwyddiadau eu hunain. O sgriniau animeiddio 
a diwrnodau chwaraeon i ffeiriau ymchwil a phodlediadau byw, mae ein rhaglen amrywiol o 
ddigwyddiadau wedi ein helpu i gyrraedd cynulleidfa eang a lledaenu'r neges am ein hymchwil. 

Digwyddiadau arloesol

Ym mis Ebrill 2019, gwnaethom gefnogi 
Go Tri, sef digwyddiad a gynhaliwyd gan 
Brifysgol Caerdydd i roi blas ar driathlon i 
bobl o bob gallu. Cymerodd dros 100 o bobl 
ran!

Roeddem wrth ein bodd yn gweithio gyda 
Nathan Filer, awdur Finding and Losing 
Schizophrenia, ym mis Medi ar gyfer pennod 
fyw o'n podlediad Piece of Mind, a gynhaliwyd 
gan ein cyfarwyddwr, yr Athro James Walters. 
Gwrandawyd ar y digwyddiad dros 7,200 o 
weithiau.

Ym mis Hydref, fe'n gwelwyd yn cefnogi taith 
Gods a Kings, drama am brofiad awdur a 
chyd-gyfarwyddwr Paul Whitaker o anhwylder 
deubegynol. Rhyddhaodd y sioe, a gyd-
gyfeiriwyd hefyd gan Tamsin Griffiths, argraffiad 
print o'r ddrama a oedd yn cynnwys rhai 
adnoddau gan ein Rhaglen Addysg Bipolar Cymru 
(BEPC).

Cynhaliwyd diwrnod agored a sgrinio hefyd 
ar gyfer animeiddiad newydd am Anhwylder 
Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD). 
Ymunodd dros 30 o blant a'u teuluoedd a 
gofalwyr â ni ar gyfer rhai gemau ymennydd ac 
i wylio'r adnodd newydd ar gyfer plant sydd 
newydd gael diagnosis o ADHD.

Roedd mis Hydref yn fis prysur i'r tîm pan 
wnaethom helpu hefyd i lansio canlyniadau'r 
treial 3MDR. Darllenwch fwy ar dudalen 22.

Ym mis Tachwedd, aethom i Lundain i gynnal 
stondin a rhoi sgwrs yng nghynhadledd Bipolar 
UK.

Chwith i'r dde: ein gweithgaredd 
yng ngŵyl Ymchwil Let's Talk ym mis 
Gorffennaf 2019, sleid o'r animeiddiad 
ADHD a lansiwyd ym mis Hydref 2019. 
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Cydgynhyrchu mewn 
iechyd meddwl amenedigol

Mae 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 mewnol 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’r feddyginiaeth 
neu roi’r gorau iddi. 

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

Nod ein prosiect, mewn partneriaeth ag Action 
on Postpartum Psychosis (APP) ac a ariennir gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yw datblygu 
a phrofi canllaw cynllunio beichiogrwydd i 
fenywod ag anhwylder deubegynol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cynnal 
cyfres o gyfweliadau gyda menywod sydd 
â phrofiad byw o seicosis deubegynol neu 
flaenorol, a gweithwyr proffesiynol o wahanol 
gefndiroedd clinigol (e. e. seiciatrydd amenedigol, 
nyrs gymunedol amenedigol, bydwraig, 
ymwelydd iechyd, meddyg teulu) i lywio 
datblygiad y canllaw.

Gofynnwyd iddynt am eu barn ar gynnwys, 
cyflwyniad a defnydd canllaw i fenywod â 
deubegynol i'w helpu i gynllunio beichiogrwydd.

Yna dadansoddwyd y wybodaeth a gafwyd o'r 
cyfweliadau hyn i lywio prototeip cychwynnol y 
canllaw cynllunio beichiogrwydd.

Rydym yng nghamau olaf y gwaith o adolygu 
prototeip cychwynnol y canllaw gyda chymorth 
grŵp cynghori o fenywod sydd â phrofiad byw o 
seicosis deubegynol a/neu ôl-enedigol.

Rydym yn nesáu at y cam o fod yn barod i brofi'r 
canllaw. 

Bydd hyn yn cynnwys menywod sydd â seicosis 
deubegynol neu flaenorol ac sy'n cynllunio 

beichiogrwydd ar hyn o bryd gan ddefnyddio'r 
canllaw a rhoi adborth i ni am eu barn amdano.

Beth sydd nesaf?

O fewn y flwyddyn nesaf, ein hamcanion ar gyfer 
y prosiect yw cynnal dwy astudiaeth beilot i 
brofi'r canllaw, cyn i ni rannu prototeip terfynol y 
canllaw yn ehangach drwy NCMH ac APP er mwyn 
i fenywod ledled y wlad gael mynediad iddo. 

Ein nod hirdymor ar gyfer y prosiect yw ceisio 
cyllid pellach i’n galluogi i brofi'r defnydd o'r 
canllaw mewn ymarfer clinigol ar raddfa fwy fel 
rhan o dreial arall.

Rydym hefyd yn bwriadu archwilio datblygiadau 
pellach megis fersiwn electronig o'r canllaw.

Anhwylder deubegynol a beichiogrwydd
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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. 

Gan weithio gyda Sally Wilson (uchod), cydlynydd 
hyfforddi yn APP, ac aelodau eraill o dîm APP, 
mae'r Athro Ian Jones, cyfarwyddwr NCMH, wedi 
cefnogi'r gwaith o ddatblygu rhaglen diwrnod 
cyfan o weithdy.

Cynhaliwyd chwe gweithdy ledled y DU eleni, 
gan gyrraedd 108 o weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol.

108
o weithwyr 

proffesiynol gofal 
iechyd wedi’u 

hyfforddi

“Rwy’n teimlo’n fwy parod 
a gwybodus... ynghylch sut 
i ganfod, rheoli a chefnogi 
menywod a’u teuluoedd yn 
ogystal ag i ddangos y ffordd 
iddynt at yr adnoddau cywir.”

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 
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.

Un o fynychwyr y gweithdy
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Data mawr ac iechyd meddwl 
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 cymryd rhan mewn nifer o 
brosiectau sy’n rhannu data ar raddfa fawr.

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 i rannu data ar raddfa 
fawr. 

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

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. 

Drwy'r platfform, fe wnaethom gefnogi 
astudiaeth e-garfan gysylltiedig o hunan-niwed 
ymhlith pobl ifanc 10-24 oed sy'n cael gofal 
iechyd, ac edrychwyd ar ddata gan feddygon 
teulu, adrannau gofal brys a chlinigau cleifion 
allanol, yn ogystal â derbyniadau i'r ysbyty 
ar gyfer y blynyddoedd 2003 i 2015 yng 
Nghymru. 

O dan arweiniad yr Athro Ann John, dangosodd 
yr astudiaeth fod cyfraddau hunan-niwed 
yn uwch o lawer ymysg pobl o ardaloedd 
difreintiedig ac er bod y rhan fwyaf o bobl ifanc 
yn defnyddio gwasanaethau gofal sylfaenol, 
cafwyd cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy'n 
mynychu gofal brys ac wedyn yn cael eu 
derbyn i'r ysbyty wedyn. 

Roedd bechgyn a fynychodd ofal brys ar ôl 
niweidio eu hunain yn llawer llai tebygol o gael 
eu derbyn i'r ysbyty na merched. 

Amlygodd y canfyddiadau y cyfleoedd 
ar gyfer ymyrraeth gynnar pan fydd pobl 
ifanc yn mynychu neu'n dod i gysylltiad â'r 
gwasanaethau iechyd ar gyfer hunan-niwed, 
yn enwedig mewn adrannau gofal sylfaenol ac 
achosion brys.

Yn dilyn y gwaith hwn gofynnwyd i Ann 
ysgrifennu canllawiau ar hunan-niwed i gefnogi 
ysgolion. 

Pan fydd person ifanc yn datgelu ei fod yn 
hunan-niweidio mae'n gyfle enfawr i helpu.

Mae athrawon a staff eraill yr ysgol yn aml yn 
y rheng flaen o ran cael y sgyrsiau hyn gyda 
phobl ifanc ond mae llawer yn poeni y byddant 
yn dweud y peth anghywir. 

Dywedodd athrawon yng Nghymru eu bod 
eisiau cael cyngor ymarferol ar sut i helpu. 
Mae'r canllawiau hyn yn gwneud hynny. 

Cyhoeddwyd y canllawiau gan Lywodraeth 
Cymru, cawsant eu lansio gan y Gweinidog 
Addysg a rhoddwyd nhw i bob ysgol yng 
Nghymru (gweler isod).
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Mae'r datblygiadau hyn yn cynnig cyfleoedd 
gwych i wella dulliau haenu a thriniaethau 
iechyd meddwl.

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

Datblygu canllawiau ar gyfer cymorth hunan-niwed
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Ym mis Tachwedd 2019, gwnaethom helpu 
i lansio'r System Chwilio Rhyngweithiol 
Cofnodion Clinigol (CRIS), mewn cydweithrediad 
â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
(CAVUHB).

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, felly 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 hi’n haws adnabod patrymau 
a thueddiadau, megis pa driniaethau sy’n 
gweithio i rai a pha driniaethau sydd ddim yn 
gweithio i eraill.

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

Gellir defnyddio CRIS hefyd ar gyfer 
gwneud archwiliadau clinigol a gwerthuso 

gwasanaethau er mwyn helpu i wella’r 
gwasanaethau a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd.

Mae gweithredu CRIS ym Mwrdd Iechy
Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi arwain hefyd
at ddatblygu mentrau cyffrous i gynyddu
cyfranogiad mewn ymchwil iechyd, megis
Cymryd Rhan (Participate), a gafodd ei lansio
ym mis Tachwedd hefyd.

Participate yw dull Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro o roi gwybod i ddefnyddwyr 
gwasanaethau am ymchwil y gallai fod 
ganddynt ddiddordeb ynddi, gyda'r nod o 
gynyddu ymwybyddiaeth o ymchwil a hwyluso 
cyfranogiad.

Ariennir y prosiect gan grant i Brifysgol 
Caerdydd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol 
fel rhan o'u dyfarniad Braenaru Data Iechyd 
Meddwl i'r Athro Jeremy Hall a James Walters, 
lle mai’r prif amcan oedd cefnogi'r gwaith 
o ddatblygu Platfform Data Iechyd Meddwl 
i wella gallu ymchwil y DU ym maes iechyd 
meddwl.

Gobeithiwn y bydd gweithredu CRIS o fewn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn rhoi 
Caerdydd ar flaen y gad o ran arloesi clinigol 
ac ymchwil ac yn datblygu llwyfan gwybodeg 
iechyd a fydd o fudd mawr i bobl â phroblemau 
iechyd meddwl a'r gwasanaethau a gânt.

Lansio CRIS a Chymryd Rhan

System Ryngweithiol Chwilio am Gofnodion Clinigol (CRIS)
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Cyflwr iechyd meddwl cyffredin yw anhwylder 
straen wedi trawma (PTSD), a gallai unigolyn 
ddioddef ohono 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 rheini 
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. Mae holl 
gyfranogwyr yr NCMH sy’n dweud wrthym eu 
bod wedi dioddef digwyddiad trawmatig mawr 
yn cael eu holi a ydynt yn dioddef symptomau 
nodweddiadol o anhwylder straen wedi trawma, 
megis: 

n ôl-fflachiadau
n hunllefau
n gor-wyliadwriaeth

Rydym wedi cwblhau dau dreial clinigol gyda'r 
nod o werthuso triniaethau newydd ar gyfer 
PTSD, sef 3MDR a RAPID.

3MDR
Mae 3MDR, sef dull modwlar o ddadsensiteiddio 
ac ail-greu’r cof gyda chymorth symudiad, yn 
driniaeth sy’n bwriadu lleihau osgoi gwybyddol a 
gwella’r cyfranogiad mewn therapi. 

Yn ystod pob sesiwn, gofynnir i gyfranogwyr 
gerdded ar felin draed o flaen sgrin fideo fawr 
sy'n dangos delweddau y maent wedi'u dewis ac 
sy'n ymwneud â'u trawma.

Gan weithio'n agos gyda GIG Cymru, cwblhaodd 
Grŵp Ymchwil Straen Trawmatig NCMH dreial 
rheoledig ar hap o 3MDR yn ddiweddar gyda 42 o 
gyn-filwyr yn byw yn Ne Cymru a oedd yn parhau 
i brofi PTSD yn gysylltiedig â gwasanaethau ar ôl 
iddynt gael triniaeth.  

Roedd cyfranogwyr ar hap yn derbyn 3MDR 
yn syth neu ar ôl bwlch o 14 wythnos, gydag 
asesiadau dilynol yn digwydd 12 a 26 wythnos ar 
ôl cael eu hapsamplu. 

Ar ôl 12 wythnos, dangosodd y cyfranogwyr 
a gafodd driniaeth ar unwaith welliant yn 
y symptomau na'r grŵp a welodd oedi cyn 
triniaeth. 

Datblygu ymyriadau

Mae'r rhain yn cynnwys: 
n Rhaglen Addysg Deubegynol Cymru

n cynllunio beichiogrwydd ar gyfer seicosis 
deubegynol ac ôl-enedigol

n trin gorbryder i atal ail bwl o seicosis 

n cyffuriau gwrth-iselder ar gyfer atal iselder 
mewn seicosis pennod gyntaf

n MoodHwb, rhaglen ddigidol ar gyfer hwyliau 
a lles ymhlith pobl ifanc 

n lleihau niwro-lid i drin iselder mewn pobl 
nad ydynt wedi ymateb yn llawn i gyffuriau 
gwrth-iselder safonol 

n y Dechneg Ailysgrifennu ar gyfer PTSD 

n canllaw hunan-gymorth ar gyfer yr 
aflonyddwch mewn symptomau hunan-
drefniadol PTSD cymhleth

Anhwylder Pryder Ôl-drawmatig

Sefydlwyd Ffrwd Waith Datblygu Ymyrraeth NCMH i hwyluso'r gwaith o ddatblygu a
gwerthuso ymyriadau i atal a thrin problemau iechyd meddwl.  

Yn ogystal â 3MDR a RAPID, mae ystod o ymyriadau eraill yn cael eu datblygu a'u gwerthuso
gan NCMH. 

Canfod triniaethau newydd 
ar gyfer PTSD
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Y pryd hwnnw, gwelodd y tîm ostyngiad o 19% 
yn fwy mewn symptomau PTSD ar gyfer y grŵp 
triniaeth uniongyrchol o gymharu â’r grŵp a 
welodd oedi cyn triniaeth.  

Cafodd y grŵp triniaeth ohiriedig ostyngiad 
pellach o 28% yn y symptomau PTSD ar 
gyfartaledd yn dilyn 3MDR, a chadwodd y grŵp 
triniaeth uniongyrchol eu gwelliant yn y pwynt 
26 wythnos. 

Mae'r astudiaeth hon wedi dangos tystiolaeth 
bod 3MDR yn effeithiol ar gyfer PTSD sy'n 
gwrthsefyll triniaeth, a chydag ymchwil bellach 
mae ganddo'r potensial i wneud gwahaniaeth 
i gyn-bersonél y lluoedd arfog sydd â PTSD ac 
sydd heb ymateb i driniaethau safonol.

RAPID
Rydym hefyd wedi datblygu rhaglen ar-lein sy’n 
cyfuno’r defnydd o ddeunyddiau hunangymorth 
gydag 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 

rheini sydd â math cymhleth o’r anhwylder ac 
sydd wedi profi sawl digwyddiad trawmatig dros 
gyfnod o amser. 

Ar ôl treial bach cychwynnol cadarnhaol, mae 
Spring bellach yn cael ei brofi o gymharu â 
TFCBT wyneb yn wyneb mewn treial rheoledig 
mawr ar hap (RAPID) a ariennir gan y Sefydliad 
Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd. 

Mae 196 o gyfranogwyr wedi'u hachredu o 
safleoedd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Bydd 
y dilyniant terfynol i gyfranogwyr RAPID yn cael 
ei gynnal ym mis Ionawr 2021, a disgwylir y 
canlyniadau ym mis Mawrth 2021.  

Yn y cyfamser, wedi'u llywio gan ganlyniadau 
treial rheoledig ar hap Spring, mae argymhellion 
triniaeth penodol ar gyfer hunan-gymorth 
dan arweiniad ar gyfer PTSD bellach wedi'u 
cynnwys mewn dwy ddogfen ganllaw allweddol 
ar gyfer rheoli PTSD, sef canllawiau'r Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd 
a Gofal (NICE) a chanllawiau'r Gymdeithas 
Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Straen 
Trawmatig (ISTSS). 

Rydym yn cydweithio ar brosiect gwella 
gwasanaethau newydd i ystyried gweithredu 
Spring ar raddfa ar draws GIG Cymru fel rhan o 
Fenter Gwella Ansawdd Straen Trawmatig Cymru 
Gyfan a ariennir gan Lywodraeth Cymru, dan 
gyfarwyddyd prif ymchwilydd NCMH, yr Athro 
Jon Bisson.

Cyfranogwr a therapydd gan ddefnyddio 3MDR
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Mae rhai pobl sydd wedi cael problemau iechyd 
meddwl yn cael anawsterau gyda'u galluoedd 
cof, canolbwyntio a datrys problemau (a elwir 
ar y cyd yn wybyddiaeth). 

Mae'n bwysig inni ddysgu mwy am yr 
anawsterau hyn, oherwydd gallant effeithio ar 
fywydau pobl o ddydd i ddydd. 

Yn 2017, lansiwyd astudiaeth ar-lein gennym i 
archwilio'r berthynas rhwng gwybyddiaeth ac 
amrywiaeth o anhwylderau iechyd meddwl. 

Hyd yma, mae dros 1,200 o gyfranogwyr o 
NCMH wedi cwblhau'r astudiaeth hon, a oedd 
yn asesu naw math o alluoedd gwybyddol. 
Rydym wrthi’n gwneud dadansoddiadau o'r 
data hwn. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym hefyd 
wedi ailgynllunio ein hasesiad astudio yn 
seiliedig ar adborth gan ein cyfranogwyr. 

Mae ein hasesiad newydd yn cynnwys 
rhyngwyneb sy'n haws ei ddefnyddio ac amser 
cwblhau byrrach. 

Mae llawer o'n cyfranogwyr wedi mynegi 
diddordeb mewn derbyn adborth ar eu 
perfformiad yn y tasgau. 

Felly, rydym wedi bod yn gweithio gyda 
chydweithwyr yn y GIG ac aelodau o'r cyhoedd, 
gan gynnwys aelodau PÂR, i ddatblygu cynllun 
ar gyfer rhoi adborth ar wefan yr astudiaeth 
ar waith, mewn ffordd a fydd, gobeithio, yn 
ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.

Asesiad seicosis newydd

Fel rhan o'r cyllid NCMH newydd, rydym yn 
sefydlu recriwtio cyfranogwyr â seicosis 
ledled y DU drwy wasanaethau clinigol fel 
Gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar. 

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn datblygu 
asesiad seicosis ar-lein pwrpasol i fesur 
ffactorau risg, dechrau, triniaeth a 
chanlyniadau. 

Bydd yr asesiadau hyn hefyd yn cynnwys 
casglu sampl gwaed neu boer. 

Gobeithiwn y bydd yr asesiad newydd hwn yn 
ein helpu i ddeall mwy am y ffactorau biolegol, 
seicolegol a chymdeithasol sy'n cyfrannu at 
ddatblygu seicosis a sut mae'r symptomau hyn 
yn effeithio ar fywydau cleifion.

Seicosis, gwybyddiaeth ac iechyd meddwl

Nathan a James yn y podlediad byw



2727

Ym mis Ebrill 2019, lansiodd Prifysgol 
Caerdydd bartneriaeth newydd gyda Takeda 
Pharmaceutical Company Limited (Takeda).

Mae'r bartneriaeth yn cynnig cydweithrediad 
i ddarganfod cyffuriau i nodi dulliau newydd 
o drin sgitsoffrenia ac anhwylderau seiciatrig 
eraill.

Mae ymchwil geneteg sgitsoffrenia a seicosis 
yn gonglfaen i waith Canolfan Geneteg a 
Genomeg Niwroseiciatrig MRC (MRC CNGG) 
ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae'n darparu 
mewnwelediad newydd i natur sgitsoffrenia. 

Dan arweiniad yr Athro Mick O'Donovan, 
James Walters a Syr Michael Owen, sef y prif 
ymchwilwyr yn NCMH, mae'r grŵp o fwy nag 
20 o ymchwilwyr yn un o'r prif dimau ymchwil 
mewn geneteg sgitsoffrenia yn y byd. 

Mae'r tîm wedi chwarae rhan arweiniol 
dros y degawd diwethaf yn canfod sut gall 
gwahaniaethau o ran geneteg pobl gynyddu'r 
risg o ddatblygu seicosis a sgitsoffrenia.

Mae'r mewnwelediadau hyn yn dal gobaith 
o ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer 
sgitsoffrenia ac mae potensial y gwaith 
hwn wedi'i ddatblygu yn ystod y flwyddyn 

Canfod a cholli sgitsoffrenia
Mae sgitsoffrenia’n ddiagnosis dadleuol ac 
mae’n aml yn ysgogi teimladau cryfion ar 
draws amryw alwedigaethau a rhanddeiliaid 
ym maes iechyd meddwl. 

Mae rhai’n dadlau nad yw bellach yn 
ddefnyddiol fel diagnosis unigol, ac yn lle 
hynny, dylid ystyried bod y cyflwr ym mhen 
eithafol ‘sbectrwm anhwylder seicosis’.

I drafod y materion, gwnaethom gynnal 
trafodaeth fyw yn Bigmoose Coffee Co yng 
Nghaerdydd. 

Cyfwelodd yr Athro James Walters, dirprwy 
gyfarwyddwr NCMH â Nathan Filer (yn y llun 
uchod), awdur a chyn-nyrs iechyd meddwl, 
am ei lyfr The Heartland: Finding and Losing 
Schizophrenia.

Trafododd Nathan a James anawsterau 
iaith wrth sôn am salwch meddwl, gan 
gynnwys y term salwch meddwl, ac aeth 
ymlaen i drafod 'sgitsoffrenia fel y'i 
gelwir', y problemau sy'n gysylltiedig â 
diagnosis, gwasanaethau iechyd meddwl, 
meddyginiaeth ac ymchwil.

ddiwethaf drwy'r bartneriaeth newydd gyda 
Takeda.

Bydd y fenter gydweithredol hon yn golygu 
bod £4 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn 
pedair blynedd, a bydd yn cyfuno’r data 
genomig mawr sydd gan y Brifysgol, ynghyd 
â’i harbenigedd flaenllaw ym maes geneteg 
seiciatrig, genomeg, niwrowyddoniaeth glinigol 
a sylfaenol, gyda galluoedd helaeth Takeda o 
ran darganfod cyffuriau a datblygiad clinigol.

Mae'r cydweithio'n caniatáu mynediad at 
ymchwil seiciatreg fiolegol sy'n arwain y 
byd ac at y seilwaith cysylltiedig ar draws y 
Brifysgol, gan gynnwys NCMH, yr MRC CNGG, y 
Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd 
Meddwl, a’r Uned Atgyweirio’r Ymennydd a 
Niwrotherapiwteg Mewngreuanol.

Mae'r holl waith hwn wedi bod yn bosibl 
drwy gymorth ein cyfranogwyr ymchwil, eu 
teuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol y 
GIG. 

Rydym yn gyffrous iawn am y datblygiadau 
hyn ac rydym yn gobeithio y gallant helpu 
i ddarparu triniaethau mwy effeithiol, gyda 
llai o sgil-effeithiau, blaenoriaeth i gleifion, 
teuluoedd a chlinigwyr.

Dulliau newydd o drin sgitsoffrenia

Gwrandewch ar 
iTunes, Spotify a'ch ap 
arferol ar gyfer podlediadau 
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Ymateb i argyfwng COVID-19

Rydym wedi lansio astudiaeth ar-lein i arolygu'r 
effaith y mae argyfwng COVID-19 yn ei chael ar 
bobl â chyflyrau iechyd meddwl. 

Mae ein harolwg yn edrych ar yr effaith ar iechyd 
meddwl a lles, a'r effeithiau ymarferol ar gyllid a 
chysylltiadau â gwasanaethau iechyd meddwl a 
gofal sylfaenol. 

Gobeithiwn y bydd canfyddiadau'r astudiaeth 
hon yn ein helpu i ddeall yn well y materion 
penodol a wynebir gan y rhai â salwch meddwl ac 

Mae argyfwng COVID-19 wedi effeithio ar
fywydau pob un ohonom. 

Yn NCMH, bu'n rhaid i'r tîm addasu i gweithio
gartref, ac er ein bod wedi gorfod oedi’r broses
wyneb yn wyneb o recriwtio cyfranogwyr,
dechreuwyd datblygu adnoddau a chyfleoedd ar
lein i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil.  

Gwnaethom hefyd gefnogi ffyrdd newydd o
helpu pobl drwy'r argyfwng: datblygu grwpiau
ar-lein ar gyfer pobl â phrofiad byw o Anhwylder
Deubegynol, a darparu cymorth Iechyd i
Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru, sef
gwasanaeth cyfrinachol newydd i helpu 
gweithwyr iechyd proffesiynol a myfyrwyr gofal 
iechyd sy'n gweithio ar y rheng flaen yn GIG
Cymru.  

Rydym yn bryderus iawn am effaith
yr argyfwng hwn ar y rhai sy'n byw gydag
chyflyrau iechyd meddwl.

Felly, datblygwyd arolwg newydd gennym i
ymchwilio i'r effaith y mae'r pandemig wedi'i
chael ar pobl â diagnosis o gyflwr iechyd
meddwl.

Roeddem hefyd o'r farn ei bod yn bwysig cynnig 
cymorth ac arweiniad yn ystod y cyfnod anodd
hwn.

Aethom ati i greu fideos, canllawiau,
a dolenni newydd i wybodaeth ddefnyddiol a
chynnig gweminarau ar gyfer cyflyrau iechyd
meddwl penodol, megis anhwylder deubegynol a
PTSD.

y bydd yn darparu gwybodaeth i'r GIG a llunwyr 
polisi wrth iddynt ymateb i'r heriau a ddaw yn 
sgil yr argyfwng. 

Yn ogystal â'r astudiaeth gyffredinol, rydym 
hefyd yn lansio arolygon ar gyfer grwpiau 
penodol fel y rhai ag anableddau dysgu a 
menywod yn y cyfnod amenedigol.

Ymchwilio i effaith yr argyfwng ar bobl 
sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl
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Rydym wedi gweithio gyda Phobl yn Gyntaf 
Cymru Gyfan, Anabledd Dysgu Cymru i ddatblygu 
arolwg gwe hygyrch (Hawdd ei Ddarllen) o 
brofiadau pobl ag anabledd dysgu neu ASD yn 
ystod cyfyngiadau COVID-19. 

Mae hyn wedi'i dargedu at garfan bresennol 
NCMH ond mae hefyd yn cael ei gyfeirio 
at gyfranogwyr newydd drwy sefydliadau 
perthnasol. 

Rydym yn gwahodd cyfranogwyr ychwanegol 
arolwg i ymuno â charfan NCMH. 

At hynny, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd 
i ddatblygu arolwg tebyg o bobl mewn gwaith 
neu leoliadau â thâl a gefnogir gan y prosiect 
Ymgysylltu i Newid i ddarganfod eu statws 
gwaith, eu profiadau a'r heriau y maent wedi'u 
hwynebu yn ystod cyfnod clo COVID-19. 

Cawsom wahoddiad i ymuno â Chydweithrediad 
Ymchwil Anabledd Dysgu COVID-19 y DU i 
hyrwyddo ymchwil ar gyfer y grŵp hwn yn ystod 
argyfwng COVID-19.

Un ffordd arall rydym wedi ymateb i argyfwng 
COVID-19 yw adeiladu ar gyflawniadau Rhaglen 
Addysg Deubegynol Cymru (BEPC) gyda chyfres 
o sesiynau 'atgyfnerthu' i'r rhai sydd wedi bod 
drwy'r rhaglen. 

Rydym wedi cynnig y sesiynau grŵp ar-lein i’r 
700 a mwy o gyfranogwyr sydd wedi cwblhau'r 
cwrs BEPC, a chafwyd defnydd ac adborth 
ardderchog. 

Mae'r ddwy sesiwn 'atgyfnerthu' yn ailedrych ar 
y negeseuon hunanreoli allweddol a drafodir yn y 
cwrs a sut gellir eu cymhwyso i'r arfer newydd o 
ymbellhau a chloi.

Yn ogystal, rydym yn cyflwyno cyfres o 
'weminarau' mewn cydweithrediad â Bipolar 
UK i gynulleidfa ehangach, gan gyflwyno rhai o 
egwyddorion hunanreoli a seico-addysg. 

Yn olaf, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym 
wedi cael arian gan y GIG yng Nghymru i weithio 
gyda'r Coleg Rhithwir i gynhyrchu pecyn 
hyfforddi ar-lein i'r rhai sy'n dymuno hwyluso 
grwpiau BEPC lleol. 

Ein nod yn awr yw hyrwyddo hyn yn eang, 
er mwyn sicrhau bod y dull hanfodol hwn, 
sy'n seiliedig ar dystiolaeth, o helpu pobl â 
deubegynol, ar gael drwy'r GIG yng Nghymru a’r 
tu hwnt.

Rydym yn falch o gefnogi'r fenter Iechyd i 
Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) 
wrth iddynt ymestyn eu gwaith i gynnig cymorth
i bob gweithiwr iechyd proffesiynol rheng flaen
yn GIG Cymru, yn ystod pandemig Covid-19:

Cafodd HHP Cymru ei sefydlu a’i redeg gan 
Brifysgol Caerdydd, ac mae’n cynnig cymorth 
a chyngor i bob gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol, gan gynnwys meddygon, nyrsys, 
myfyrwyr meddygol/gofal iechyd, parafeddygon, 
therapyddion, deintyddion a gwirfoddolwyr 
meddygol.

Gall staff GIG Cymru gysylltu â'r gwasanaeth 
cyfrinachol am ddim, sy’n cael ei staffio gan 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol, i gael 
cymorth seicolegol ac iechyd meddwl.

          HHPwales.co.uk

Profiadau pobl sydd ag anableddau
dysgu neu ASD yn ystod yr argyfwng

Sesiynau atgyfnerthu 
Anhwylder Deubegynol

Ymestyn cynllun cymorth iechyd meddwl
ar gyfer holl staff rheng flaen GIG Cymru
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Y Ffordd Ymlaen: NCMH dros y pum mlynedd nesaf
Rydym yn falch iawn o'r cyfan y mae 
NCMH wedi'i gyflawni hyd yma, ond rydym 
yn ymwybodol iawn mai dim ond drwy 
gydweithio'n agos â'n holl randdeiliaid yr 
ydym wedi gallu gwneud hyn – partneriaid 
academaidd, gwasanaethau clinigol, y trydydd 
sector ac, yn bwysicaf oll, y rhai sydd â phrofiad 
byw o gyflyrau iechyd meddwl. 

Rwy’n gobeithio eich bod wedi gweld, wrth 
ddarllen drwy'r adroddiad hwn, fod llawer i'w 
ddathlu a bod enghreifftiau gwych o waith a fydd 
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. 

Ond i lawer o'r hyn a wnawn, bydd yn cymryd 
peth amser, ddegawdau efallai, i weld ei effaith 
yn llawn. Mae salwch meddwl yn gymhleth, yn 
aml-ffactor, ac nid oes atebion hawdd. 

Yr hyn yr ydym yn arbennig o falch ohono yn 
NCMH yw'r gwaith rydym yn ei wneud i ddeall 
ffactorau biolegol, cymdeithasol a seicolegol 
a sut y maent yn rhyngweithio, ac yna i droi’r 
ddealltwriaeth hon yn ymyriadau a fydd yn 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Datblygu ein gweithgareddau 

Mae safbwyntiau a syniadau ein rhanddeiliaid 
wedi bod yn hanfodol i ddatblygiad NCMH. 

Gwahoddwyd ein cydweithwyr yn y GIG, y 
trydydd sector, cymuned ehangach o ymchwilwyr, 
ac aelodau o'r cyhoedd – gan gynnwys ein 
Hyrwyddwyr Ymchwil ac aelodau PÂR – i rannu eu 
barn ar ein cyfeiriad yn y dyfodol, ac o ganlyniad 
i'r gwaith hwn rydym yn falch iawn o gael ffordd 
glir ymlaen.

Dros y pum mlynedd nesaf gobeithiwn ddatblygu 
ein gweithgarwch 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 pobl yng Nghymru ac yn 
rhyngwladol.

Strwythur y pecyn gwaith newydd

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn rydym hefyd wedi 
symleiddio strwythur ein pecyn gwaith, gan 
ganolbwyntio ein gweithgarwch mewn tri maes.

Carfanau NCMH ac asesiadau 'clyfar' 

Byddwn yn parhau i ddatblygu dulliau arloesol a 
chost-effeithiol o recriwtio ac asesu yr ydym wedi 
eu treialu’n llwyddiannus hyd yma. 

Bydd hyn yn golygu gwneud y defnydd gorau o 
ddulliau recriwtio ac asesu ar-lein, gan gyrraedd 
mwy o bobl i ymuno ag ymchwil NCMH. Hefyd, 
byddwn yn recriwtio drwy'r GIG yn ehangach, 
ledled Cymru a’r tu hwnt. 

Gan ddatblygu ar ein defnydd o dechnoleg ar-
lein, technoleg symudol a thechnoleg y gellir ei 
gwisgo, i gasglu data manwl gan gyfranogwyr, 
byddwn yn parhau i gydweithio i wella ein gwaith 
ar ddulliau clyfar. Mae hyn yn cynnwys asesu 
niwrowybyddol ar-lein a monitro symptomau ar-
lein. 

Bydd hefyd yn golygu datblygu ein dulliau o gael 
samplau biolegol o bell fel samplau poer ar gyfer 
DNA a gesglir drwy'r post.

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 presgripsiynau 
i blant a phobl ifanc a thueddiadau o ran 
hunan-niwed a chysylltwyr gofal iechyd cyn 
hunanladdiad. 



3131

Yr Athro Ian Jones Cyfarwyddwr, NCMH

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

Datblygu ymyriadau

Mae ein hanes ardderchog o ddatblygu ymyriadau 
yn 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 (BEPC). 

Hefyd, rydym yn bwriadu datblygu rhaglenni 
ymyrryd newydd sy’n ymdrin â meysydd megis 
seicosis ôl-enedigol, seicosis pennod gyntaf, 
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

Mae llais profiad byw bob amser wedi bod yn 
ganolog i'n gweithgarwch. 

Rydym yn falch o'r gweithgarwch rydym wedi’i 
wneud hyd yma i gynnwys ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd, ond rydym yn cydnabod y gallwn 
wella yn y maes hwn ac mae angen i ni 
sicrhau bod y gwaith hwn yn cael mwy fyth o 
flaenoriaeth yn y cyfnod ariannu nesaf.

Mae'n allweddol bod pobl sydd â phrofiad byw 
o gyflwr iechyd meddwl yn cael mewnbwn ym 
mhob cam o'r broses ymchwil, o gamau cynnar 
y datblygiad i lunio sut rydym yn lledaenu ein 
hymchwil, a phopeth yn y canol.
 

Y camau nesaf

Rydym ni yn NCMH wrth ein bodd yn parhau â'r 
hyn sydd, yn ein barn ni, yn waith mor bwysig 
ac rydym yn falch iawn o fod wedi cael pum 
mlynedd o gyllid pellach gan Lywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, rydym yn dechrau cam nesaf NCMH 
mewn cyfnod anodd. 

Mae argyfwng COVID-19 wedi effeithio arnom 
i gyd, yn enwedig y rhai â chyflyrau iechyd 
meddwl, ond yn NCMH rydym wedi ymrwymo i 
ddeall yr effaith ar iechyd meddwl ac i wneud 

ymchwil a fydd yn effeithio ar fywydau'r rhai sy'n 
byw gyda'r cyflyrau hyn.

Mor wir yn y blynyddoedd i ddod ag y bu erioed: 
gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth i iechyd 
meddwl.
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Ariennir y Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl gan 
Lywodraeth Cymru drwy 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


