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Rhagair
Mae’n dda gyda ni gyflwyno ein hadroddiad
blynyddol ar gyfer 2020-21 ar ôl blwyddyn
annisgwyl o ymestynnol ond gwerthfawr yng
Nghanolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i
bawb o ganlyniad i’r pandemig.
Mae tîm y ganolfan wedi gweithio gartref gan
amlaf a bu rhaid inni ymaddasu yn ôl trefn
newydd trwy gyfarfod ar y we.
Mae hynny wedi bod yn arbennig o anodd i’n
gweithwyr newydd (byddwn ni’n cyflwyno rhai yn
yr adroddiad) ond rydyn ni’n falch iawn o’r modd
mae’r staff i gyd wedi ymaddasu a mynd ati i
gyflawni’r hyn y byddwch chi’n darllen amdano ar
y tudalennau canlynol yn ystod blwyddyn gyntaf
ein cyfnod ariannu newydd.
Mae’r gofynion newydd wedi effeithio’n fawr ar
nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn ein hymchwil er
bod cyfleoedd wedi codi o ganlyniad i symud i’r
we, hefyd.
Rydyn ni wedi addasu ein gwaith yn ôl byd
newydd COVID-19, gan gynnig ein rhaglen
addysgu am iechyd y meddwl trwy sesiynau a
seminarau ar y we.
At hynny, rydyn ni wedi manteisio ar y seibiant o
ran recriwtio i ailystyried y ffordd orau o gynnal
rhaglenni ymchwil fel y byddwn ni mewn sefyllfa
i gyflawni nodau’r ganolfan yn fwy effeithlon ac
mewn ffyrdd newydd a chyffrous pan fydd yr
ymchwil yn agor eto.

Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr
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Pobl brofiadol sydd wrth wraidd popeth a wnawn
ni yn y ganolfan, wrth gwrs. Boed trwy PÂR
neu ein cylchoedd eraill sy’n ein helpu i ofalu
bod ysgol profiad yn dylanwadu ar brosesau
trefnu a chynnal ymchwil i iechyd y meddwl,
pobl sy’n rhoi o’u hamser i gymryd rhan mewn
astudiaethau ymchwil neu hyrwyddwyr ymchwil
sy’n cyflawni gwaith gwych ynghylch taenu’r
efengyl am gyfleoedd i gynnal ymchwil ac
ymgysylltu â’r cyhoedd.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn arbennig
o anodd i’r rhai sy’n dioddef â materion iechyd
y meddwl, ac mae’r ganolfan yn ddiolchgar iawn
am y cymorth parhaus sydd wedi’i roi iddi.
Hoffen ni ddiolch i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
hefyd am barhau i’n hariannu, yn ogystal â bod
mor gefnogol wrth gydweithio i addasu ein
cynlluniau yn sgîl COVID-19. Diolch i bawb yn y
GIG a’r trydydd sector sydd wedi cydweithio â ni
hefyd, ac academyddion o gymuned ehangach
maes ymchwil.
Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod
pontio i nodau’r pum mlynedd nesaf ac i’r byd ar
ôl COVID-19.
Mae llawer yn sôn am ‘ailadeiladu’n well’, ac
mae angen i’r ganolfan wireddu hynny yn ystod
y blynyddoedd sydd i ddod. Bydd yn hanfodol
cydweithio â phawb sydd wedi’i grybwyll uchod
er llwyddiant parhaus.
Gallwn ni effeithio’n fawr ar iechyd y meddwl er
gwell trwy gydweithio o’r fath.

Dr Sarah Knott
Rheolwr y ganolfan

Who we are
The National Centre for Mental Health
(NCMH) brings together leading
researchers from Cardiff, Swansea and
Bangor Universities.

Our mission
To improve the mental health and
wellbeing of the people of Wales.

Aims
n To advance mental health and learning 		
disability research in Wales
n To engage with patients, their families, the 		
wider public and third sector organisations in
Wales to increase understanding of mental
illness and the need for research
n To change the research culture in health and
social care services
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Pwy ydy pwy
Mae tîm y ganolfan yn cynnwys academyddion, clinigwyr a staff cymorth
proffesiynol o dair prifysgol flaenllaw yng Nghymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor.

Ian Jones
Cyfarwyddwr NCMH

Bwrdd Gweithredol NCMH
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

James Walters
Michael Owen
Keith Lloyd
Stephen Beyer
Jeremy Hall
Ann John		
Rob Poole
Peter Huxley
Arianna di Florio
Alka Ahuja

Tîm Gweinyddu
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Sarah Knott
Mark Coles
Claire Baker
John Tredget
Catrin Hopkins*
Sarah Rees
Naomi Marfell
Tyler Savory
Andrew Worsey

Tîm Recriwtio
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Lawrence Raisanen
Andrew Beazer
Natalie Richards
Christine Fraser
Holly Pearce
Alice Roberts
Danielle Kitney
Claudia Evison
Chloe Apsey*

Jon Bisson
Dirprwy Gyfarwyddwr NCMH

Tîm Labordai
n Ngoc-Nga Vinh*
n Alex Evans
n Patrick Weller

Tîm SAIL
n Marcos del Pozo Banos
n Sze Chim Lee

Dadansoddwyr Data
n
n
n
n
n

Katie Lewis
Catrin Lewis
Amy Lynham
Leon Hubbard
Elen Thomas

Ymgysylltu er Newid
n Andrea Meek*
n Elisa Vigna*
n Jacob Meighan*

Myfyrwyr Lleoliad
n Martha Dempsey
n Jasmine Trotman
n Jennifer Lloyd

* Heb fod ar gyflogres y ganolfan, ond wedi’u hariannu’n rhannol mewn rhai achosion
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Uchafbwyntiau
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r tîm wedi
gweithio’n anhygoel o galed, gan ymateb yn
hyblyg i’r anawsterau annisgwyl a ddaeth yn
sgîl COVID-19.
Er mai’r pandemig sydd wedi mynnu ein sylw dros
flwyddyn gyntaf y cyfnod, hoffen ni drafod nifer
o uchafbwyntiau a llwyddiannau yn fanwl yn nes
ymlaen yn yr adroddiad hwn, hefyd.
Er bod rhaid rhoi’r gorau i ddenu pobl i gymryd
rhan yn ein hymchwil am y tro, rydyn ni wedi
bod yn datblygu cyfleoedd i gymryd rhan mewn
ymchwil ar y we. Rydyn ni wedi dechrau maes
newydd ar gyfer astudio effaith y pandemig ar
bobl sy’n dioddef ag afiechyd y meddwl ym marn
meddygon (tudalen 9).
Mae dros 4,000 o bobl wedi cymryd rhan yn yr
arolwg ac mae un dilynol ar y gweill i astudio
effaith y pandemig ryw flwyddyn wedyn. Rydyn
ni’n gobeithio y bydd canfyddiadau’r astudiaeth
yn ein helpu i ddeall problemau’r rhai sy’n
dioddef ag afiechyd y meddwl yn well yn ogystal
â helpu’r GIG a’r llunwyr polisïau i ymateb i’r
anawsterau sy’n parhau i godi o ganlyniad i’r
argyfwng.

gall pobl sy’n dioddef ag anhwylder galar tymor
hir ei defnyddio (tudalen 12) i’w helpu eu hunain
o dan gyfarwyddyd - rydyn ni’n gwneud hynny ar
y cyd â rhai mae’r anhwylder wedi effeithio arnyn
nhw yn ogystal ag arbenigwyr y maes i lunio
rhaglen a fydd yn ateb y galw am driniaeth.
Mae’n rhaglen addysg am seicoleg (tudalen 11)
wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran ymaddasu
yn sgîl argyfwng COVID-19, gan gynnig nifer o
sesiynau adolygu i’r rhai oedd wedi cymryd rhan
yn y rhaglen wyneb yn wyneb eisoes yn ogystal
â chynnal cyfres o seminarau ar y we ar y cyd
â Bipolar UK i’w helpu i gyrraedd rhagor fyth o
bobl.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Dr Lance
Vincent Watkins wedi’i benodi’n Swyddog Arwain
Ymchwil Glinigol i Anableddau Dysgu. Bydd y Dr
Watkins yn ein helpu i gryfhau ein cysylltiadau
â gwasanaethau clinigol yn ogystal â mireinio
ein gwaith yn y maes hwnnw hyd yma a rhoi
cynghorion ar y trywydd sydd i’w ddewis.
Dyma ond ychydig o’n huchafbwyntiau dros y
flwyddyn ddiwethaf, ac rydyn ni’n gobeithio y
byddwch chi’n mwynhau darllen am bopeth sydd
wedi’i wneud yng ngweddill yr adroddiad.

Mae’n dda gyda ni fod Cyngor Ymchwil Ewrop
(sy’n anelu at gynnal ymchwil arloesol i iechyd
y meddwl ymhlith merched) wedi rhoi grant
gwerthfawr i Brif Ymchwilydd y Ganolfan, y
Dr Arianna Di Florio. Rydyn ni wedi bod yn
cydweithio â’r Dr Di Florio i barhau â’n gwaith
ym maes seicosis ar ôl esgor a dechrau rhaglenni
gwaith i astudio anhwylder anesmwythder cyn
mislifo ac effaith y misglwyf ar iechyd y meddwl
(tudalen 10).
Mae’n dda gyda ni gyhoeddi bod gwobr ymchwil
2021 yr Arglwydd Ashcroft wedi’i rhoi i’r Athro
Jon Bisson, Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan,
am arbrawf dichonoldeb triniaeth i hen filwyr
sy’n dioddef ag anhwylder straen ar ôl trawma.
Yn rhaglen ein gwaith ar gyfer cynorthwyo pobl,
rydyn ni wedi bod yn llunio triniaeth ddigidol y
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Asesu carfanau ac asesiadau craff

Mae 22,213 o bobl wedi cymryd rhan yn ein
hymchwil hyd yma
Gan fod cynifer o wirfoddolwyr, mae carfan
ymchwil y ganolfan yn adnodd arloesol dros
ymchwil i iechyd y meddwl ledled y byd.
Mae’n ategu ein rhaglenni ymchwil sy’n anelu
at ddeall yn well ffactorau biolegol, seicolegol a
chymdeithasol problemau iechyd y meddwl.
Byddwn ni’n holi’r gwirfoddolwyr am bynciau
megis iechyd y corff a’r meddwl, ffordd o fyw,
gwaith ac addysg.
Dechreuon ni wahodd gwirfoddolwyr ar y we
yn 2020. Roedden ni mewn sefyllfa i gyflwyno’r
newid hwnnw am fod trefn ein hastudiaethau arlein wedi’i sefydlu eisoes.
Dechreuon ni arolwg o COVID-19 fis Mehefin i
geisio deall effaith y pandemig ar bobl sy’n byw
gyda phroblemau iechyd y meddwl.
Hoffen ni ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan
yn y cam dechreuol hwnnw ac astudiaethau
ychwanegol i gyflyrau penodol.

Ymaddasu ynghylch recriwtio ar-lein
Yn ogystal â dechrau astudio effaith y pandemig,
rydyn ni wedi cychwyn nifer o brosiectau
ymchwil eraill i amryw gyflyrau.
Rydyn ni’n cydweithio â rhai o ymchwilwyr tîm
Seicoleg Plant a Phobl Ifanc Prifysgol Caerdydd
i estyn braich at rieni a chynhalwyr rhai sy’n
ymwneud ag anhwylder gorfywiogrwydd a diffyg
sylw i ystyried effaith y pandemig ar y teuluoedd
yn ogystal â’u gwahodd i awgrymu pa ymchwil y
gallen ni ei chynnal yn y dyfodol.
Ar y cyd ag Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd,
rydyn ni wedi dechrau astudio effaith gwahanol
bethau a fydd yn digwydd yn ystod ein hoesau ar
famau yn ystod mamolaeth.

4,488

Cymerodd 4,488 o bobl ran
yn ein hymchwil ar-lein
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Deall Anhwylder Anesmwythder cyn Mislif
Yn rhan o raglen ymchwil y Dr Arianna Di Florio,
‘Pensaernïaeth Enetig Anhwylderau Seiciatrig sy’n
ymwneud â Steroidau Rhyw’, rydyn ni’n cynnal
prosiect PreDDICT: Anhwylder anesmwythder cyn
mislif - dangosyddion, achosion a sbardunau.
Nod y prosiect yw ein helpu i ddeall yn well
sut y gall ffactorau genetig ac amgylcheddol
fod o gymorth ynghylch adnabod y rhai a allai
fod mewn perygl gan arwain at fireinio’r ffordd
bresennol o bennu diagnosis, atal y broblem a
rhoi triniaeth a chymorth i’r rhai sy’n dioddef â hi.
Ar gyfer y prosiect, rydyn ni’n gofyn i bobl sydd
wedi dioddef â’r anhwylder neu sumptomau
difrifol syndrom cyn mislif gymryd rhan ynddo.
Daw’r sumptomau ryw wythnos cyn mislif (neu’r
cyfnod melyngoch) gan ddiflannu rai dyddiau ar
ôl dechrau’r mislif.
Dyma rai o’r sumptomau:
n Iselder neu hwyliau drwg
n Gorbryder
n Llai o ddiddordeb yn y gweithgareddau
arferol megis gwaith, ysgol, ffrindiau a hobïau
n Syrthni, blino’n hawdd neu ddiffyg egni
n Cysgu’n ormodol neu’n annigonol
Gofynnir i’r gwirfoddolwyr lenwi holiadur ar y
we ynghylch eu sumptomau, mathau o driniaeth,
camau lleddfu a chyflwr eu hiechyd corfforol.

A minnau wedi ymuno â thîm maes y ganolfan
eleni, mae’n dda gyda fi helpu’r Dr Arianna Di
Florio yn ei phrosiect i astudio anhwylderau
iechyd y meddwl mewn perthynas â’r misglwyf.
Chloe Apsey
Cynorthwywr Seicoleg
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Wedyn, holir y rhai sy’n dioddef â’r anhwylder
neu sumptomau difrifol syndrom cyn mislif a
fydden nhw’n fodlon cadw dyddiadur i ddisgrifio
eu hwyliau bob dydd am ryw ddau fis (dros ddau
gyfnod mislif).
Trwy hynny, gallwn ni nodi newidiadau yn eu
hwyliau o’u cymharu â newidiadau hormonaidd a
fydd yn digwydd yn ystod cyfnod mislif.
Byddwn ni’n cysylltu â nhw eto rywbryd wedyn
i ofyn am sampl enetig fel y gallwn ni gynnwys
ffactorau genetig yn y data a gawn ni trwy’r
holiaduron a’r dyddiaduron.
Rydyn ni’n cysylltu â grŵp bychan ond amryfal
o bobl sydd wedi dioddef â’r anhwylder i hel
eu sylwadau am ffurf bresennol yr holiadur a’r
dyddiadur.
Ar ôl cael sêl bendith, byddwn ni’n dechrau hel
gwirfoddolwyr gan anelu at gychwyn y prosiect
tua mis Hydref 2021.

Datblygu camau
Sefydlodd y ganolfan ffrwd waith datblygu camau i’w helpu i lunio a chloriannu camau atal a
thrin problemau iechyd y meddwl.
Yn ogystal â 3MDR a RAPID, mae’r ganolfan wrthi’n llunio ac yn cloriannu amryw gamau eraill
o’r fath.
Gan gynnwys:
n Rhaglen Addysg Ddeubegynol Cymru

n MoodHwb, rhaglen ddigidol er hwyliau a lles
pobl ifanc

n cynllunio beichiogrwydd ar gyfer
deubegynol a seicosis

n lleddfu niwro-lid i drin iselder pobl lle nad
yw cyffuriau gwrth-iselder safonol wedi bod
yn gwbl lwyddiannus

n trin pryder i atal ailwaelu mewn seicosis
n cyffuriau gwrth-iselder ar gyfer atal iselder
yn ystod pwl cyntaf seicosis

n ailysgrifennu er anhwylder straen ar ôl
trawma
n hunangymorth o dan gyfarwyddyd i gysoni
sumptomau achosion cymhleth o PTSD

Llunio ffyrdd newydd o helpu pobl sy’n dioddef ag anhwylder deubegynol
Rydyn ni wedi ymateb i argyfwng COVID-19
mewn ffordd arall trwy fanteisio ar lwyddiannau
Rhaglen Addysg Ddeubegynol Cymru gyda
chyfres o sesiynau ‘atgyfnerthu’ i’r rhai sydd
wedi cymryd rhan yn y rhaglen.

Yn olaf, fe roes GIG Cymru arian yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf i’n galluogi i lunio ar y cyd
â’r Coleg Rhithwir becyn hyfforddi ar-lein i’r rhai
a hoffai gynnal grwpiau lleol dros Raglen Addysg
Ddeubegynol Cymru.

Rydyn ni wedi cynnig y sesiynau grŵp ar-lein
i dros 40 o bobl sydd wedi cwblhau’r cwrs ac
mae’r croeso a’r adborth wedi bod yn arbennig o
dda.

Mae’r deunydd ar wefan hyfforddi Cofnod
Electronig Staff y GIG bellach.

Prif fyrdwn y ddwy sesiwn ‘atgyfnerthu’ oedd
adolygu prif negeseuon y cwrs o ran hunanreoli a
sut mae’u defnyddio ar ôl y cyfnod o dan glo.

Rydyn ni wrthi’n llunio pecyn dilynol i addasu’r
rhaglen fel y bydd modd hyfforddi hwyluswyr
ynghylch cynnal cyrsiau rhithwir, gan gyrraedd
rhagor fyth o bobl.

At hynny, cynhalion ni bum seminar ar
y we i gynulleidfa ehangach ar y cyd
â Bipolar UK, gan gyflwyno rhai o
egwyddorion hunanreoli ac addysg am
seicoleg.
Bu sesiwn i ffrindiau a theuluoedd
pobl sy’n dioddef ag anhwylder
deubegynol, a sesiwn ar anhwylder
deubegynol i ferched beichiog, hefyd.
410 o bobl wyliodd y sesiynau yn fyw
ac mae’r recordiadau wedi’u gwylio
dros 2,000 o weithiau ers hynny.
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Datblygu triniaethau hygyrch ar gyfer anhwylder galar hirdymor
Er bod y rhan fwyaf o bobl yn gwella’n naturiol ar
ôl profedigaeth, bydd anhwylder galar hirdymor
yn effeithio ar ryw 10%.
Prif nodweddion yr anhwylder yw hiraethu neu
feddwl yn ormodol am yr ymadawedig ynghyd â
phoen teimladol dwys dros chwe mis neu ragor
gan effeithio’n fawr ar allu rhywun i weithredu.
Mae’n gysylltiedig â materion cysgu, problemau
iechyd y corff a datblygiad afiechydon eraill y
meddwl, hefyd.
Gallai pobl fod yn fwy tebygol o ddioddef â’r
anhwylder os na chawson nhw gyfle i ganu’n
iach i’r ymadawedig, cymryd rhan mewn defodau
megis angladdau na throi at y rhwydweithiau
cymorth cymdeithasol arferol.
Mae’r elfennau hynny wedi dod i’r amlwg yn sgîl
y pandemig ac maen nhw’n debygol o effeithio
ar allu rhywun i alaru yn y ffordd arferol, gan
gryfhau perygl anhwylder galaru hirdymor.
Mae’r anhwylder yn debygol o beri pryder ym
maes iechyd y cyhoedd o ganlyniad i bandemig
COVID-19.
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Rydyn ni’n llunio triniaeth hunangymorth o dan
arweiniad digidol i helpu i ddatrys y broblem.
Mae hunangymorth o dan arweiniad digidol yn
ymwneud â rhoi therapi seicolegol trwy ap neu
wefan gyda chyfarwyddyd proffesiynolyn iechyd.
Mae profiad gan ein tîm ymchwil o lunio peth
tebyg ar gyfer anhwylder straen ar ôl trawma,
a nod y prosiect hwn yw cynnig rhaglen
hunangymorth o dan arweiniad i helpu i ateb y
galw am driniaeth lleddfu anhwylder galar hir.
Byddwn ni’n llunio’r driniaeth ddigidol ar y cyd â
phobl sydd wedi dioddef â’r anhwylder ynghyd
ag arbenigwyr proffesiynol y maes.
Mae bwriad i brofi’r fersiwn gyntaf ymhlith pobl
sy’n dioddef â’r anhwylder a’i mireinio yn ôl eu
hadborth.
Byddwn ni’n ei gwerthuso mewn astudiaeth
ehangach o dan reolaeth wedyn, i weld a yw’n
driniaeth fwy effeithiol na bod ar restr aros.

Cysylltu data electronig
Yr Athro Ann John a’r Athro Keith Lloyd (Prifysgol
Abertawe) sy’n arwain ein tîm yn y ddinas honno.
Mae’r tîm yn cyfuno arbenigedd ym meysydd
epidemioleg seiciatrig, atal hunan-ladd a hunanniweidio a gwybodeg iechyd y meddwl ac mae
ymchwilwyr ifanc gwyddorau data ynddo, hefyd.
Mae rhan o’n gwaith yn Abertawe yn ymwneud
â chysylltu data am garfanau’r ganolfan â data y
bydd cyrff gofal iechyd a chymdeithasol yn eu hel
yn rheolaidd gyda chaniatâd eu cleifion, a hynny
mewn modd diogel a dienw. Trwy hynny, gallwn
ni astudio iechyd y meddwl ar draws ffiniau
cymdeithasol, biolegol a seicolegol.
Canolbwyntion nhw yn 2020/21 ar ymchwilio i
effaith pandemig COVID-19 ar iechyd y meddwl
ymhlith pobl Cymru a’r tu hwnt.
Defnyddion nhw setiau data wedi’u cysylltu ym
maes gofal iechyd i nodi faint o bobl oedd yn
ymwneud â gwasanaethau gofal sylfaenol, gofal
eilaidd ac argyfyngau o achos iechyd y meddwl
a hunan-niweidio rhwng 2016 a 2020 ac, yn
ddiweddar, faint o bobl ac arnyn nhw afiechyd
difrifol y meddwl sydd wedi’u brechu.
At hynny, ymchwiliodd y tîm i nifer y bobl sydd
wedi dioddef ag afiechydon difrifol y meddwl
ym marn meddygon ers dirwasgiad 2008, wedi’u
didoli yn ôl eu statws economaidd-gymdeithasol
(fesul ardal drefol, gwledig, difreintiedig ac ati).

Hyd y gwyddon ni, dyma’r astudiaeth gyntaf sy’n
cyfuno gwybodaeth enetig, cofnodion iechyd
gweinyddol a data am elfennau cymdeithasol a
phoblogaethol yng nghronfa ddata SAIL i ddeall
clefyd yn well.
Mae’r astudiaeth yn dangos gwerth cysylltu data
genetig â data iechyd a gesglir yn rheolaidd.
Llwyfan newydd ar gyfer data iechyd y meddwl
Rydyn ni wedi helpu menter Mental Health Data
Pathfinder Cyngor yr Ymchwil Feddygol i lunio
llwyfan ddata i’r deyrnas gyfan trwy integreiddio
sustem ryngweithiol chwilio cofnodion Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
Bydd y sustem honno’n cynnig cyfleuster
gwybodeg iechyd i wneud y gorau o gofnodion
clinigol y bwrdd ym maes iechyd y meddwl er
mwyn cynnal ymchwil a gwella gwasanaethau.
Mae bwriad i gynnal prosiectau arbrofol i’r
sustem megis archwilio data am sgitsoffrenia
sy’n gwrthsefyll triniaeth a data am hunan-ladd,
dau faes sydd o ddiddordeb mawr i Brifysgol
Caerdydd a’r bwrdd iechyd.
A ninnau’n cydweithio ag ymddiriedolaethau
ledled y deyrnas ynghylch chwilio cofnodion,
edrychwn ni ymlaen at gyfleoedd cyffrous.

Cysylltu data genetig ac iechyd
Daeth cyfle cyffrous i helpu Canolfan
Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig
Caerdydd i gysylltu data genetig â
chofnodion y gwasanaethau iechyd yn
ddienw, hefyd.
Casglodd tîm Caerdydd ddata ymhlith
cleifion sgitsoffrenia.
Ar ôl dileu enwau, cysyllton ni’r data â
chofnodion y GIG yng nghronfa ddata
SAIL, Abertawe.

13
13

Canolfan Iechyd y Meddwl a’r Gymdeithas
Y diweddaraf am ein tîm ym Mhrifysgol Bangor

Mae Canolfan Iechyd y Meddwl a’r Gymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.
Mae’r ganolfan hon yn gydweithrediad rhwng ymchwilwyr ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol ac
iechyd. Mae’r prif sylw ar ffactorau cymdeithasol a chamau cymdeithasol ym maes iechyd y meddwl.

Ar y cyfan, y flwyddyn anhawsaf yn einioes y
rhan fwyaf ohonon ni oedd 2020-21, ac mae’r
anawsterau heb ddod i ben eto o bell ffordd.
Serch hynny, mae prosiectau cydweithredol
cryf wedi parhau ac rydyn ni mewn sefyllfa
i fwrw ymlaen â gwaith fydd yn effeithio’n
uniongyrchol ar lesiant pobl Cymru a’r tu hwnt
yn 2021-22.
Mae arian wedi’i roi inni ar gyfer astudiaeth o
ddeilliannau cymdeithasol seicosis difrifol sy’n
ymwneud â COVID-19, ac rydyn ni ar
fin gorffen y gwaith hwnnw. Ar y cyd ag
Ymddiriedolaeth Partneriaeth Swydd Gaer a
Chilgwri, mae’r Athro Poole a’r Athro Huxley yn
llunio ac yn gwerthuso fforwm unigryw dros
foeseg glinigol ym maes iechyd y meddwl.
Mae ein cysylltiadau â Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr wedi cryfhau yn ystod y
flwyddyn. Rydyn ni wedi penodi’r Dr Sadia
Nafees yn sgîl derbyn arian ar gyfer swyddog
ymchwil arall.
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Rydyn ni wedi cynnal ein proffil cenedlaethol,
yn enwedig ynghylch astudio effaith cymryd
llawer o gyffuriau opiwm am boen parhaus
dros dymor hir, penderfynyddion cymdeithasol
lleol a byd-eang iechyd y meddwl a
chyfleoedd i annerch cynulleidfaoedd yn y
deyrnas hon a’r tu hwnt am y pynciau hynny.
Er enghraifft, fe roes Rob Poole ddarlith
Llywydd RCPsych ar y we fis Mehefin 2020,
‘Psychiatrists and Prescribed Opioids’.

Geneteg ac iechyd meddwl
Mae Canolfan Geneteg a Genomeg
Niwroseiciatrig Cyngor yr Ymchwil Feddygol
ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil o’r
radd flaenaf i’r modd y gall geneteg ein helpu i
ddeall cyflyrau iechyd y meddwl a’u hachosion
yn well.
Fyddai dim modd cyflawni’r gwaith hwnnw heb
setiau data mawr a manwl carfanau Canolfan
Genedlaethol Iechyd y Meddwl.
Mae’r ganolfan wedi ymateb i her pandemig
COVID ers dechrau 2020, ac mae’n hymchwil
wedi parhau trwy waith dyfal ein timau i gyd
megis ymchwilwyr ifanc y labordy craidd a’r
gweithwyr cymorth gweinyddol.
Mae arian a chymorth wedi’u rhoi inni bellach
trwy raglen ‘World Class Labs’ Cyngor yr
Ymchwil Feddygol i’n galluogi i weithio’n
effeithlon yn ein labordai a’n cartrefi fel ei
gilydd. Mae’r cymorth hwnnw wedi’n galluogi
i barhau i arwain datblygiadau geneteg
seiciatryddol er gwell diagnosis a thriniaeth.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi
llywio ymchwil bwysig i ddarganfod rhagor o
ffactorau risg genetig (rhai cyffredin a phrin
fel ei gilydd) o ran sgitsoffrenia, anhwylder
deubegynol a dryswch henaint.

Llwyddon ni i gael gafael ar arian i sefydlu
Canolfan Wolfson dros Iechyd Meddwl yr Ifainc
ac mae hynny’n ddatblygiad pwysig achos bod
cyfle i ddod ag ymchwilwyr o feysydd seicoleg
a’r gwyddorau cymdeithasol, yn ogystal â’r
GIG a Llywodraeth Cymru, ynghyd er iechyd
y meddwl ymhlith plant a phobl ifanc, yn
enwedig o ran gorbryder ac iselder.
Rhai o’r newyddion gorau yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf oedd llwyddiant ein hymchwilwyr
ifanc ac eithaf profiadol fel ei gilydd.
Er enghraifft: Cymrodoriaeth UK Research and
Innovation Future Leaders i’r Dr Elliot Rees ar
gyfer geneteg sgitsoffrenia, cymrodoriaeth gan
Ymddiriedolaeth Wellcome i’r Dr Katie SwadenLewis ar gyfer ei hymchwil i bwysigrwydd
a natur problemau cysgu ym maes iechyd y
meddwl a grant gan Gyngor Ymchwil Ewrop
i’r Dr Arianna Di Florio ar gyfer ymchwil i
effeithiau steroidau rhyw ar iechyd y meddwl.
Felly mae’n hymroddiad i hyfforddi a helpu’r to
nesaf o ymchwilwyr wedi parhau ac rydyn ni’n
edrych ymlaen at groesawu’r myfyrwyr i Ysgol
Haf Canolfan Cyngor yr Ymchwil Feddygol fis
Gorffennaf eleni i’r perwyl hwnnw.

Mae’n tîm seiciatreg ddatblygiadol wedi dangos
y goblygiadau eang o ran iechyd y corff a’r
meddwl i bobl a chanddynt ffactorau risg
genetig o’r enw amrywiadau rhifau copi prin.

Yr Athro James Walters
Cyfarwyddwr MRC CNGG
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Ymchwil i anableddau dysgu
Mae tîm ymchwil ‘Ymgysylltu er Newid’ wrthi’n
gwerthuso gwaith prosiect o’r un enw.
Er gwaethaf effaith y pandemig eleni, mae’r
prosiect wedi gweithio gydag 899 o bobl ac
arnyn nhw anabledd dysgu neu anhwylder yn y
sbectrwm awtistaidd, yn ogystal â chydweithio
â 732 o gyflogwyr, rhoi cyfle i 385 o bobl fwrw
tymor am gyflog a helpu 226 o bobl i ddod o hyd
i swydd (59% o’r rhai oedd wedi bwrw tymor).
Rydyn ni wedi cyhoeddi tri adroddiad ar
interniaethau ac adweithiau ansoddol i’r rhaglen
ymhlith teuluoedd a phobl ifanc a chyflwyno
astudiaeth o effaith y prosiect yn rhan o gais
Prifysgol Caerdydd i Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2021.
Un o nodau’r prosiect oedd sefydlu cyfundrefn
gynaladwy ar gyfer cyflogi pobl ifanc, ac rydyn
ni wedi llunio dogfennau sy’n datgan bod angen
gwasanaeth gwladol dros hyfforddi pobl ifanc
ar gyfer swyddi, interniaethau o dan nawdd
gwladol a rôl i’r GIG fod yn sefydliad ‘angor’
ynghylch cynnal swyddi i bobl ac arnyn nhw
anabledd dysgu neu anhwylder awtistaidd ar ôl
y pandemig.
At hynny, rydyn ni’n cydweithio ag ymchwilwyr,
mudiadau yn y trydydd sector a grwpiau
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hunan-eirioli i astudio effaith pandemig
COVID-19 ar bobl sy’n dioddef ag anableddau
dysgu yn y deyrnas hon.
Mae’r ymchwil yn mynd rhagddi dros flwyddyn
ac rydyn ni wrthi’n lledaenu canlyniadau’r gyfres
gyntaf o gyfweliadau.
Lledaenu’r hyn rydyn wedi’i ddysgu
Rydyn ni’n defnyddio data o’r prosiect i lywio
polisïau trwy ein haelodaeth o Gylch Cyflogi
Pobl Anabl Llywodraeth Cymru a chyflwyniadau
i amryw gylchoedd y llywodraeth dros bolisïau a
strategaethau anableddau dysgu ac awtistiaeth.
Mae’n tîm dros anableddau dysgu wedi noddi
gweithdai ar y cyd a rhoi cyflwyniadau yn ystod
Sumposiwm Cyflogaeth Tîm Cenedlaethol
Awtistiaeth Cymru a chynhadledd ‘Merched yn y
Gwaith’ yn ogystal â chynnal yn aml weithdy o’r
enw ‘Neurodiversity: Our lived experience’.
Mae’r cyflwyniad yn ystyried niwro-amrywiaeth
trwy brofiad, gan ganolbwyntio ar alluoedd a
chryfderau interniaid. Mae’r interniaid a luniodd y
ddarlith wedi’i rhoi gerbron dros 120 o bobl hyd
yma.

Cynnwys
Heb ysgol profiad, fyddai’r ganolfan ddim mewn
sefyllfa i effeithio ar y maes hwn.

parhau â’i waith rhagorol ynghylch helpu i lunio
camau lleddfu newydd.

Rydyn ni am roi rhagor o gyfleoedd i’r cyhoedd
ddylanwadu ar bob rhan o’n gwaith.

Rydyn ni wedi ehangu rhan o’n gwaith ymhlith y
cyhoedd i gynnwys pobl ac arnyn nhw afiechyd
y meddwl sy’n ymwneud â phrosesau cenhedlu
megis anhwylder anesmwythder cyn mislif neu
sumptomau difrifol syndrom cyn mislif.

Rydyn ni’n gweithio’n ddyfal i gynnwys grwpiau
mwy amryfal o bobl yn ein gweithgareddau ar
gyfer ehangu rôl y cyhoedd. Gan gynnwys gofalu
Cynnwys
bod cyfleoedd i bobl ifanc ddweud
eu dweud.
Ym mis Tachwedd 2020, roedd yn dda gyda ni
ffurfio grŵp newydd, Grŵp Cynghori’r Ifainc, ar
y cyd â DECIPHer. Sefydlon ni’r grŵp i wahodd
pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed i drafod eu profiad
o gyflyrau iechyd y meddwl ac amryw gyflyrau
eraill sy’n effeithio ar y nerfau.
Trwy gyfarfodydd Zoom, mae ymchwilwyr wedi
cysylltu â’r grŵp i hel sylwadau’r aelodau am
sawl pwnc megis syniadau ar gyfer ymchwil
ac ymgysylltu â’r cyhoedd wrth ledaenu
canfyddiadau ymchwil.
Mae Grŵp Cynghori’r Ifainc yn ychwanegu at
ein grwpiau ymgynghorol eraill megis Grŵp
Cynghori’r Cyhoedd am Anhwylder Straen ar ôl
Trawma sydd ar waith ers rhai blynyddoedd ac yn

Rydyn ni o’r farn y dylai rhagor o bobl gymryd
rhan ym mhob cam o’r ymchwil ac, felly, rydyn
ni’n parhau i helpu cymuned yr ymchwil i iechyd
y meddwl i gynnwys y cyhoedd o ddechrau eu
prosiectau.
Un ffordd o wneud hynny yw trwy glinigau
ymchwil PÂR (ein cylch profiad) i’r rhai sydd wedi
cyflwyno cais i gynllun Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru, Ymchwil er Lles Cleifion a’r Cyhoedd.
Mae’n dda gyda ni flaenoriaethu’r maes pwysig
hwn ac edrychwn ni ymlaen at gydweithio â
rhagor o bobl sydd wedi profi afiechyd y meddwl
cyn bo hir.

Ymunais â’r ganolfan eleni, ac un o’m prif
orchwylion yw llunio strategaeth gynnwys
i helpu i ddyfeisio gweithgareddau
cynnwys y cyhoedd yn y dyfodol.
Dr Sarah Rees
Swyddog Arwain Cynnwys y Cyhoedd
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Digwyddiadau arloesol
Er bod calendr ein digwyddiadau yn
wahanol iawn ar gyfer 2020-21, roedd
ymateb ein staff yn wych gan lunio cyn
pen fawr o dro nifer o weithgareddau
ar gyfer y we.
Fis Gorffennaf, cynhalion ni weminar
ar y cyd â Bipolar UK i gynnig blas ar
Raglen Addysg Ddeubegynol Cymru.
Cynhalion ni bum seminar o’r fath
wedyn gan drafod pynciau megis
ffordd o fyw, hunanreoli, anhwylder
deubegynol a disgwyl plentyn.
Roedd yn dda gweld bod 410 o bobl
wedi gwylio’r sesiynau yn fyw a bod
2,000 wedi’u gwylio trwy gyfrwng
YouTube ers hynny.
Ar y cyd â Rhwydwaith yr Ysgolion
Iach, cynigion ni weithdai ar gysgu
ac iechyd y meddwl i athrawon y
de-ddwyrain. Y Dr Katie Lewis gynhaliodd y
sesiynau, gan gyrraedd dros 50 o staff a chynnig
awgrymiadau a allai helpu pobl ifanc i gysgu’n
well.
Ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2021,
lledaenon ni adnoddau a blogiau yn ogystal
â chynnal tair darlith gan rai o’n hymchwilwyr
ni a rhai o Ganolfan Geneteg a Genomeg
Niwroseiciatrig Cyngor yr Ymchwil Feddygol.

Uchod ac isod: llun o weminarau Wythnos Iechyd Meddwl Plant, y Dr Katie
Lewis yn cynnal gweminar am gysgu, ein
cartwnau newydd am arbrawf triniaeth
ar gyfer anhwylder straen ar ôl trawma

Fe roes y Dr Rhys Bevan Jones gyflwyniad am
hwyliau a llesiant pobl ifanc ac am ei astudiaeth
arfaethedig ar gyfer llunio ffordd newydd o helpu
pobl ifanc sy’n dioddef ag iselder a gorbryder.
Soniodd y Dr Ruth Sellers am effaith y byd digidol
ar iechyd y meddwl ymhlith pobl ifanc. Ar ôl ei
gwaith ym mhrosiect eNurture, roedd hi mewn
sefyllfa i gynnig adnoddau gwych.
Cynigiodd y Dr Katie Lewis weithdy i bobl ifanc sy
methu â chysgu’n dda, hefyd.
Fis Chwefror 2021, cyhoeddon ni gartwnau i
ledaenu canlyniadau astudiaeth 3MDR,
arbrawf o driniaeth rithwir newydd i hen filwyr
sy’n dioddef ag anhwylder straen ar ôl trawma.
Ymddiriedolaeth Forces in Mind ariannodd ein
cartwnau gyda chymorth Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru, gan ein galluogi i ledaenu canlyniadau
addawol y driniaeth newydd gyffrous hon yn
hawdd.
Mae’r sesiynau a’r adnoddau hyn ar ein sianel
YouTube.
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Y ffordd ymlaen
Rydyn ni’n falch iawn o bopeth sydd wedi’i gyflawni er ein bod yn
gwybod bod llwyddiant wedi digwydd o ganlyniad i gydweithio’n
agos â phawb sy’n ymwneud â’r ganolfan – partneriaid
academaidd, gwasanaethau clinigol, y trydydd sector ac, yn
bwysicaf oll, y rhai sydd wedi profi cyflyrau iechyd y meddwl.
Rydyn ni’n ymwybodol o’r anawsterau rydyn ni
wedi’u hwynebu o achos y pandemig hefyd, ac
y bydd rhaid parhau i’w hwynebu. Mae effaith
COVID-19 yn fawr ond rydyn ni wedi dyfeisio
ffyrdd newydd o weithio yn ymateb iddi.

Rydyn ni’n cydnabod yr anawsterau y byddwn
ni’n eu hwynebu.

Y gamp dros y flynyddoedd nesaf fydd cynnal y
manteision a’r dulliau newydd, gan fwrw ymlaen
â gwireddu uchelgais y ganolfan o ran gwella
iechyd y meddwl a llesiant ymhlith pobl Cymru.

Serch hynny, byddwn ni’n ychwanegu at ein
llwyddiant gan gydweithio i ddeall ffactorau
biolegol, cymdeithasol a seicolegol ym maes
iechyd y meddwl fel y gallwn ni ddyfeisio camau
a fydd yn gwella byd pobl sy’n dioddef.

Dros y blynyddoedd i ddod, byddwn ni’n parhau i
ddatblygu ein gweithgarwch mewn tair ffordd:
1. Byddwn ni’n cysylltu ein gweithgareddau’n nes
â blaenoriaethau GIG Cymru, gan ganolbwyntio ar
recriwtio, polisïau a chamau mewn meysydd lle
mae modd i wasanaethau newydd fanteisio ar ein
hymchwil ragorol.

Mae afiechyd y meddwl yn glefyd cymhleth, aml
ei ffactorau, a does dim atebion hawdd.

Gallwn ni effeithio’n fawr ar iechyd y meddwl er
gwell trwy gydweithio o’r fath.

2. Byddwn ni’n defnyddio ffyrdd mwy cymesur, is
eu costau a llai eu llafur o recriwtio ac asesu pobl
o hirbell.
3. Yn olaf, byddwn ni’n neilltuo rhagor o sylw i roi
canlyniadau ein hymchwil ar waith fel y byddan
nhw’n effeithio ar y byd er gwell, gan ychwanegu
at ein hanes rhagorol o lunio camau er iechyd a
llesiant pobl Cymru a’r tu hwnt.
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Ariennir y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol 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
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