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Mae’n braf gennym gyflwyno ein 
hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021-22 ar 
ôl blwyddyn heriol arall i ni yn y Ganolfan 
Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH). 

Mae COVID wedi parhau i effeithio’n fawr arnom 
ni gyd ac, yn NCMH, bu’n rhaid i ni addasu 
ein ffyrdd o weithio yn unol â’r pandemig. Er 
gwaethaf yr anawsterau hyn, gallwn fod yn falch 
iawn o’r cyflawniadau gwych a ddisgrifir yn y 
tudalennau i ddod. Yn ôl yr arfer, mae hyn ond yn 
bosibl drwy gydweithrediad agos ein partneriaid 
academaidd, gwasanaethau clinigol, y trydydd 
sector ac, yn anad dim, pobl sydd â phrofiad o 
lygad y ffynnon o gyflyrau iechyd meddwl. Mae 
hyn bob amser wedi bod wrth wraidd yr hyn a 
wnawn yn NCMH.

Byddwch yn darllen am arolygon a lansiwyd i 
ddeall effaith COVID ar bobl sydd â phrofiad 
o gyflyrau iechyd meddwl. Gwaith newydd 
ar iechyd meddwl mamau newydd ac arolwg 
newydd o rieni plant ag anhwylder diffyg 
canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD). Rydym 
hefyd wedi ail-lansio recriwtio drwy fyrddau 
iechyd ac ymddiriedolaethau ledled y DU, ar 
ôl gorfod atal yr astudiaethau hyn am y tro 
oherwydd COVID. Mae haelioni’r rhai sy’n rhoi 
o’u hamser i gymryd rhan yn ein gwaith yn creu 
argraff arnom bob amser. Yn fwyaf cyffrous 
efallai, rydym wedi sefydlu cydweithrediad 
newydd gydag Akrivia Health, felly byddwn yn 
ceisio recriwtio 10,000 o gyfranogwyr pellach i’n 
carfan dros y ddwy flynedd nesaf.

Pobl â phrofiad o lygad y ffynnon sydd wrth 
wraidd popeth a wnawn ni yn NCMH, wrth gwrs. 
Pu’n a yw hyn trwy grŵp PÂR (Partneriaeth mewn 

Ymchwil) neu ein cylchoedd ymwneud eraill sy’n 
ein helpu i ofalu bod ysgol brofiad yn dylanwadu 
ar brosesau cynllunio a chynnal ymchwil i iechyd 
meddwl, pobl sy’n rhoi o’u hamser i gymryd rhan 
mewn astudiaethau ymchwil neu ein hyrwyddwyr 
ymchwil sy’n cyflawni gwaith gwych ynghylch 
taenu’r efengyl am gyfleoedd i gynnal ymchwil ac 
ymgysylltu â’r cyhoedd. Byddwch yn darllen am 
ein cynnydd tuag at gydgynhyrchu strategaeth 
ymglymiad a fydd yn llywio ein gwaith yn y maes 
hwn.

Un o brif gryfderau NCMH yw dod â grwpiau 
ymchwil o’r radd flaenaf ar draws Prifysgolion 
Bangor, Abertawe a Chaerdydd at ei gilydd. Er 
gwaethaf y flwyddyn heriol, gallwch ddarllen 
am gynnydd ein gwaith SAIL, y Ganolfan Iechyd 
Meddwl a Chymdeithas, a Chanolfan y Cyngor 
Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg 
Seiciatrig. Mae llawer i fod yn gyffrous yn ei gylch 
ar gyfer y dyfodol.

Mae ein gwaith Anabledd Dysgu yn mynd o nerth 
i nerth gyda’r rhaglen waith Engage to Change 
yn parhau i gael effaith enfawr. Efallai mai’r maes 
cynnydd mwyaf cyffrous i NCMH fu ein gwaith 
ym maes datblygu ymyriadau. Byddwch yn 
darllen am ganfyddiadau pwysig astudiaethau 
sy’n ein helpu i ddeall yn well sut i helpu pobl ag 
Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen am ein 
gwaith ac y byddwch yn parhau gyda ni ar daith 
NCMH.

Mae llawer eto i’w wneud, ond gyda’n gilydd, 
gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd 
meddwl.

Rhagair
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Yr Athro Ian Jones
Cyfarwyddwr

Dr Sarah Knott
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Our mission

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

Who we are

The National Centre for Mental Health 
(NCMH) brings together leading 

researchers from Cardiff, Swansea and 
Bangor Universities.

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 NCMH yn cynnwys academyddion, clinigwyr a staff cymorth proffesiynol o 
dair prifysgol flaenllaw yng Nghymru - Caerdydd, Abertawe a Bangor. 

* Ddim yn cael ei gyflogi’n uniongyrchol gan NCMH, ond wedi’i ariannu’n rhannol mewn rhai achosion

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

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

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

Tîm Gweinyddu

Tîm y Labordy

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

Tîm recriwtio

n Marcos del Pozo Banos 
n Sze Chim Lee

Tîm SAIL

n Leah Bailey
n Patrick Parry
n Ellie Daniel

Myfyrwyr Lleoliad

n Andrea Meek* 
n Elisa Vigna*
n Jacob Meighan*

Engage to Change

Ian Jones
Cyfarwyddwr

Jon Bisson
Dirprwy gyfarwyddwr

n Katie Lewis
n Catrin Lewis
n Amy Lynham
n Leon Hubbard
n Elen Thomas

Dadansoddwyr Data
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Mae 23,943 o bobl wedi cymryd rhan yn ein 
hymchwil hyd yma.
 
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 sydd â’r nod 
o ddeall yn well ffactorau biolegol, seicolegol a 
chymdeithasol sy’n cyfrannu at broblemau iechyd 
meddwl. 

Byddwn ni’n holi’r gwirfoddolwyr am bynciau megis 
iechyd y corff a’r meddwl, ffordd o fyw, gwaith ac 
addysg. 

Ehangu’r garfan
Bu nifer o ddatblygiadau pwysig eleni. Mae hyn 
yn cynnwys ehangu ein hymchwil sy’n ymchwilio 
i effaith pandemig COVID-19 ar unigolion â 
phrofiad o lygad y ffynnon o ddiagnosis iechyd 
meddwl. Cwblhaodd 3,000 o gyfranogwyr arolygon 
gwaelodlin a dilynol.

Yn ogystal, cawsom gymeradwyaeth ar gyfer 
arolygon ar-lein eraill sy’n benodol i gyflwr, a’u 
lansio. Mae’r rhain yn cynnwys arolwg iechyd 
meddwl a lles y fam, sy’n ymchwilio i effaith 
profiadau bywyd (gan gynnwys argyfwng 

Carfannau ac asesiadau clyfar

COVID-19) ar les menywod yn ystod y cyfnod 
amenedigol.

Rydym wedi cysylltu â 22 o safleoedd y GIG 
ynghylch recriwtio i’r astudiaeth, yn ogystal â’i 
hyrwyddo ar-lein. Hyd yn hyn, mae 584 o fenywod 
wedi cymryd rhan yn yr arolwg.

Yn ogystal, dechreuom recriwtio i arolwg ar gyfer 
rhieni plant sydd â diagnosis o ADHD. 

Efallai mai’r gwaith pwysicaf eleni yn y garfan glyfar 
oedd sefydlu cydweithrediad mawr gydag Akrivia 
Health, gyda buddsoddiad cychwynnol o £1.37m 
ym Mhrifysgol Caerdydd dros y ddwy flynedd nesaf. 

Bydd y cyllid hwn yn helpu datblygu carfan NCMH, 
gyda tharged o 10,000 o gyfranogwyr gyda 
chyfweliad, data iechyd electronig cysylltiedig a 
data dilyniannu genetig. 

Deilliodd y cydweithrediad hwn o’r seilwaith 
recriwtio a’r llwyddiannau a ddatblygom gyda 
chefnogaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, 
a chredwn y bydd yn newid mawr o ran ein 
cynlluniau recriwtio yn y dyfodol.
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Mae astudiaeth mamolaeth NCMH yn edrych 
ar y rôl y mae lles mamau, iechyd meddwl a 
digwyddiadau bywyd yn ei chwarae yn y cyfnod 
amenedigol. 

Y nod yw deall rôl y ffactorau hyn ar ganlyniadau 
beichiogrwydd, fel:

n y bond cyn-geni
n canlyniadau genedigaeth, fel y canlyniadau 
    iechyd corfforol a meddyliol sy’n gysylltiedig   
    â’r enedigaeth
n canlyniadau ôl-enedigol, fel 
    rhyngweithiadau rhwng y fam a’r baban. 

Drwy archwilio a deall unrhyw ffactorau sy’n 
tarfu ar y cyfnod amenedigol, neu sy’n arwain at 
ganlyniadau amenedigol gwaeth, y gobaith yw gallu 
gwella’r broses o nodi, rheoli a thrin y canlyniadau 
hyn.  

Rydym yn gwybod bod bod yn feichiog a magu 
plant ifanc yn ystod pandemig COVID-19 wedi bod 
yn arbennig o heriol i rieni newydd.

Mae mynychu apwyntiadau cynenedigol ar eich pen 
eich hun neu gyda chefnogaeth gyfyngedig gan 
rywun annwyl, methu cyflwyno’ch babi newydd 
i aelodau o’r teulu a ffrindiau, a chael eich ynysu 
gartref gyda chefnogaeth ymarferol ac emosiynol 

gyfyngedig wedi cael effaith negyddol ar les 
emosiynol a chorfforol menywod.

Rydym am ddeall profiadau menywod yn well yn 
ystod yr amser heriol hwn er mwyn hysbysu llunwyr 
polisïau a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
am y newidiadau y mae angen eu rhoi ar waith.

Ar hyn o bryd, mae dros 700 o bobl o bob cwr 
o’r Deyrnas Unedig wedi cymryd rhan yn ein 
hastudiaeth ar-lein. Mae unrhyw un sydd naill ai’n 
feichiog, neu o fewn blwyddyn i roi genedigaeth, yn 
gymwys i gymryd rhan.

Mae’r astudiaeth yn cynnwys holiadur ar-lein 
cychwynnol, gydag ychydig o gamau dilyn i fyny 
drwy’r e-bost yn gysylltiedig â phwyntiau penodol 
yn y cyfnod ôl-enedigol.
  
O’r rhai sydd wedi cymryd rhan hyd yn hyn, rydym 
wedi gallu dechrau rhywfaint o ddadansoddiad 
rhagarweiniol yn edrych ar gyffredinrwydd pyliau o 
salwch meddwl, digwyddiadau bywyd llawn straen 
a lles corfforol, ac edrych ar effeithiau hyn ar les 
corfforol a meddyliol mamau yn gysylltiedig â’r 
enedigaeth ei hun.

Darllenwch fwy am yr arolwg ar: 
ncmh.info/maternal

Deall effaith profiadau bywyd ar iechyd meddwl mamau newydd
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Datblygu ymyriadau

Mae’r rhain yn cynnwys: 

n Rhaglen Addysg Deubegynol Cymru

n cynllunio beichiogrwydd a seicosis 
deubegynol ac ôl-enedigol

n trin gorbryder i atal ail bwl o seicosis

n cyffuriau gwrth-iselder ar gyfer atal iselder yn 
ystod pwl cyntaf seicosis

n MoodHwb, rhaglen ddigidol er hwyliau a lles 
pobl ifanc

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

n    Dechneg Ailysgrifennu ar gyfer anhwylder 
straen wedi trawna

n hunangymorth o dan gyfarwyddyd ar 
gyfer yr aflonyddwch mewn symptomau 
hunandrefniadol achosion cymhleth o 
anhwylder straen wedi trawma

Sefydlodd NCMH ffrwd waith datblygu ymyriadau i’w helpu i lunio a chloriannu ymyriadau i atal 
a thrin problemau iechyd y meddwl.  

Yn ogystal â 3MDR a RAPID, dau dreial ynghylch triniaethau Anhwylder Straen Wedi Trawma 
(PTSD), rydym yn datblygu ac yn gwerthuso ystod o ymyriadau eraill:

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi 
parhau i gynnig sesiynau rhithwir Rhaglen 
Addysg Deubegynol Cymru (y Rhaglen).

Dyma raglen seicoaddysg grŵp arobryn sydd â’r 
nod o wella ansawdd bywyd pobl ag anhwylder 
deubegynol.

Mae’r cwrs yn galluogi unigolion i reoli eu cyflwr 
yn well trwy ddeall symptomau anhwylder 
deubegynol, adnabod y pethau sy’n eu sbarduno 
a monitro eu hwyliau i’w helpu i fod mor iach â 
phosibl.

Cynhelir 10 sesiwn, pob un ohonynt ar ffurf grŵp 
gyda rhwng 8 a 12 o bobl.

Cyflwynwyd cwrs ar-lein y Rhaglen yn 
ystod pandemig COVID-19 gan na wnaeth y 
cyfyngiadau ganiatáu ar gyfer grwpiau wyneb yn 
wyneb. 

Roeddem yn cydnabod bod angen cefnogi’r rhai 
sy’n byw gydag anhwylder deubegynol o hyd 
a gwnaethom gynhyrchu cwrs ar-lein y gallai’r 
cyfranogwyr fynd ato’n hawdd. Cafodd y cwrs 
ar-lein ei fyrhau i chwe wythnos a’i gynnal yn 
olynol.

Llunio ffyrdd newydd o helpu pobl ag Anhwylder Deubegynol

Aeth y cwrs i’r afael â’r pynciau canlynol: 
cyflwyniad i seicoaddysg a’r Rhaglen, beth yw 
anhwylder deubegynol a’i achosion, triniaethau, 
hunanreolaeth, a throsolwg o’r cwrs. 

Hefyd, cyflwynwyd sesiwn i deulu a ffrindiau 
i helpu’r rhai sy’n cefnogi anwylyn sydd ag 
anhwylder deubegynol.

Rydym wedi cyflwyno chwe chwrs ar-lein, gyda 
33 o gyfranogwyr yn cwblhau cwrs poblogaidd y 
Rhaglen a chafwyd adborth rhagorol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod 
yn llunio pecyn hyfforddi ar-lein yn derfynol 
i’r rhai sy’n dymuno cynnal grwpiau’r Rhaglen 
wyneb yn wyneb yn lleol. 

Oherwydd llwyddiant cwrs ar-lein y Rhaglen, 
rydym hefyd wedi gweithio ar lunio adnodd i 
hwyluswyr o Bipolar UK gynnal y grwpiau yn 
rhithwir. Gobeithio bydd hyn yn galluogi mwy o 
bobl ymhellach i ffwrdd i fanteisio ar y cwrs.
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Canlyniadau treial RAPID: Hunangymorth dan arweiniad o gymharu â therapi wyneb yn wyneb

Roedd RAPID yn dreial ymchwil a gynlluniwyd i 
ddarganfod a yw hunangymorth dan arweiniad 
gan ddefnyddio Spring, sef rhaglen ar y we, yr un 
mor effeithiol ar gyfer trin anhwylder straen wedi 
trawma (PTSD) â therapi gwybyddol ymddygiadol 
wyneb yn wyneb gyda ffocws ar drawma (CBT-TF). 

Mae triniaeth PTSD fel arfer yn cynnwys 12-16 awr 
o gyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda therapydd, 
ac oherwydd rhestrau aros hir gall gymryd amser 
i gael mynediad at hyn. Yn 2005, argymhellodd 
y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn 
Iechyd a Gofal (NICE) fod angen mwy o ymchwil i 
ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o drin PTSD.

Dechreuodd y gwaith datblygu mewn 
cydweithrediad â GIG Cymru ar raglen 
hunangymorth dan arweiniad ar gyfer trin PTSD 
ysgafn i gymedrol. Cafodd Spring, triniaeth 
hunangymorth dan arweiniad ar-lein, ei datblygu 
gyda phobl â phrofiad o lygad y ffynnon o gael 
PTSD.

Cynhaliwyd treial RAPID, dan arweiniad Dirprwy 
Gyfarwyddwr NCMH, yr Athro Jon Bisson, rhwng 
2017 a 2021 ar draws nifer o leoliadau’r GIG yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban. Cymerodd 196 o bobl â 
PTSD ran ynddo.

Cafodd hanner ohonyn nhw therapi dan arweiniad 
ar y we ac ap a ddyfeisiwyd gan Brifysgol 
Caerdydd, sef Spring. Roedd hyn yn cynnwys 

rhaglen wyth cam gydag arweiniad a chefnogaeth 
gan therapydd, a chafodd yr hanner arall 12 sesiwn 
therapi wyneb yn wyneb.

Mesurwyd eu cynnydd ar ôl 16 a 52 wythnos, 
gan gynnwys difrifoldeb symptomau eu PTSD, 
eu hiselder a’u gorbryder, y defnydd o alcohol a’r 
effaith ar sut roedden nhw’n ymdopi â’u bywyd 
beunyddiol. 

Ar ben hynny ac yn rhan o’r gwerthusiad, 
cyfwelwyd yn fanwl â phedwar ar bymtheg o’r bobl 
a gymerodd ran a 10 therapydd am eu profiadau o’r 
driniaeth newydd.

Ariannwyd RAPID i helpu i ddarganfod a oedd 
Spring yr un mor effeithiol â therapi gwybyddol 
ymddygiadol wyneb yn wyneb gyda ffocws ar 
drawma, ond yn cynnig y posibilrwydd o leihau 
amseroedd aros a galluogi mynediad hyblyg.

Yn gyffredinol, er bod triniaeth wyneb yn wyneb 
yn cael ei ffafrio, roedd y cyfranogwyr yn ystyried 
hunangymorth dan arweiniad yn beth cadarnhaol a 
defnyddiol.

Mae’r canlyniadau terfynol yn dangos bod 
defnyddio hunangymorth dan arweiniad yn arbed 
costau o’i gymharu â therapi wyneb yn wyneb, 
gydag arbediad tebygol o oddeutu £500 fesul 
person.
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Mae risg uchel y bydd menywod ag anhwylder 
deubegynol neu seicosis ôl-enedigol yn cael 
salwch meddwl difrifol yn ystod y cyfnod 
amenedigol. 

Mae’r menywod hyn wedi dweud ei bod hi’n 
anodd cael y wybodaeth y mae ei hangen arnynt 
wrth gynllunio a gwneud penderfyniadau sy’n 
ymwneud â beichiogrwydd.

Nod y prosiect hwn oedd datblygu canllaw 
i fenywod ag anhwylder deubegynol a/neu 
seicosis ôl-enedigol blaenorol i’w ddefnyddio 
wrth gynllunio beichiogrwydd. 

Roedd y nodau penodol yn cynnwys penderfynu 
beth oedd elfennau hanfodol y canllaw, pa mor 
dderbyniol oedd y canllaw, a dichonoldeb cynnal 
Hap-dreial wedi’i Reoli (RhCT) ar raddfa fwy o’r 
canllaw.

Defnyddiwyd adolygiad o’r wybodaeth ar-lein 
sydd ar gael i fenywod ar hyn o bryd, ynghyd 
â chyfweliadau ansoddol gyda menywod sydd 
â phrofiad o lygad y ffynnon o anhwylder 
deubegynol a/neu seicosis ôl-enedigol, a 
gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’u gofal, i 
lywio prototeip cychwynnol y canllaw. 
Cynhaliwyd dwy astudiaeth beilot gyda 

Astudiaeth o Gynllunio Beichiogrwydd ac Anhwylder Deubegynol a Seicosis Ôl-enedigol 
(PREP): datblygu canllaw rhyngweithiol i fenywod risg uchel

menywod a oedd yn cynllunio beichiogrwydd 
yn profi’r canllaw ac yn darparu adborth, ac fe’u 
defnyddiwyd i fireinio’r canllaw ochr yn ochr â 
chymorth gan grŵp cynghori o fenywod.

Roedd prototeip terfynol y canllaw yn ganllaw 
dalennau rhydd 88 tudalen gydag adrannau i 
fenywod eu personoli. 

Beth ddysgon ni
Yn gyffredinol, dysgodd ein canlyniadau fod y 
canllaw yn dderbyniol i fenywod a bu gostyngiad 
mewn sgoriau gwrthdaro pendant (sy’n 
cynrychioli llai o ansicrwydd) ar ôl defnyddio’r 
canllaw o’i gymharu ag o’r blaen. Roedd yn 
ymddangos bod y canllaw yn fwyaf addas i’r 
rhai a oedd wedi cael cyfraniad proffesiynol 
arbenigol. 

Ar sail y canlyniadau, argymhellom y gellid 
defnyddio fersiwn gyfredol y canllaw i ategu 
gofal o fewn cyd-destunau iechyd meddwl 
amenedigol arbenigol. 

Cyn cynnal treial ar raddfa fwy o’i ddefnydd, 
rydym yn argymell gwaith datblygu pellach. 
Er enghraifft, wrth dreialu yn y dyfodol, gellid 
treialu’r canllaw i’w ddefnyddio ochr yn ochr â 
chyfraniad gan weithwyr proffesiynol.
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Cysylltu data electronig

Arweinir tîm NCMH ym Mhrifysgol Abertawe 
gan yr Athro Ann John (Gofal Sylfaenol ac Iechyd 
Cyhoeddus) a Keith Lloyd (Seiciatreg). 

Mae’n cynnwys gwyddonwyr data o amrywiaeth 
eang o gefndiroedd (cyfrifiadureg, biowybodeg, 
seicoleg, peirianneg). 

Mae gan y tîm arbenigedd ym maes cymhwyso 
epidemioleg seiciatrig a dysgu peirianyddol i 
iechyd meddwl, hunanladdiad ac atal hunan-
niweidio. 

Yn ddiogel ac yn ddienw (h.y. gan ddiogelu 
preifatrwydd), rydym yn cysylltu gwybodaeth o 
arolygon a atebwyd gan bobl yng ngharfan NCMH 
â data iechyd a gofal cymdeithasol a gesglir fel 
mater o drefn ym Manc Data SAIL - ond dim ond 
gan y rhai sydd wedi cydsynio i’r cysylltiad hwn 
ddigwydd. 

Ystyr hyn yw y gallwn ddeall materion iechyd 
meddwl o safbwynt cymdeithasol, seicolegol a 
biolegol.

Data COVID-19
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, buom yn 
gweithio (ac rydym yn parhau i weithio) i ddeall 
effeithiau pandemig COVID-19 ar iechyd meddwl 
pobl yng Nghymru. 

Trwy alluoedd enfawr cysylltu ystod eang o 
ddata o boblogaeth Cymru gyfan, gan gynnwys 
cysylltiadau â gwasanaethau iechyd, profion 
heintiau SARS-CoV2, brechu rhag 
COVID-19, demograffeg ac ystadegau 
marwolaethau, datgelom dueddiadau 
mewn cyflwyniadau i wasanaethau 
iechyd ar gyfer problemau iechyd 
meddwl a hunan-niwed. Cyd-arweiniodd 
yr Athro John Astudiaeth Fyd-eang o 
Hunanladdiad.

Yn ogystal, archwiliom nifer y bobl â 
salwch meddwl difrifol a hawliodd y 
brechiad, y newid yng nghyfraddau 
marwolaeth pobl â hanes blaenorol o 
hunan-niweidio, a’r berthynas rhwng 
salwch meddwl a haint SARS-CoV2.

Mae ein holl ganfyddiadau wedi cael eu trafod 
gyda chydweithwyr polisi ar lefel Cymru a’r DU.  

Cymorth i bobl awtistig yng Nghymru
Heblaw am COVID-19, mewn cydweithrediad 
â’r Athro Jeremy Hall a Dr Jack Underwood o 
Brifysgol Caerdydd, manteisiom ni ar gofnodion 
gofal iechyd sylfaenol ac eilaidd cysylltiedig i 
archwilio pa mor gyffredin y mae anhwylderau ar 
y sbectrwm awtistiaeth ym mhoblogaeth Cymru. 

Gwelsom fod gan bobl awtistig gyfraddau 
sylweddol uwch o’r holl gyflyrau iechyd meddwl 
sy’n cyd-ddigwydd o’i gymharu â rheolaethau 
poblogaeth gyffredinol. 

Mae hyn yn awgrymu nad yw naill ai cyflyrau sy’n 
cyd-ddigwydd yn cael eu hasesu am, heb gael 
diagnosis, na chael eu cysgodi gan ddiagnosis 
awtistiaeth yr unigolyn. O ganlyniad, bydd gan yr 
unigolion hyn anghenion cymorth heb eu diwallu. 

Edrychwyd ymhellach ar hyn drwy gysylltu â data 
NCMH, ac archwilio’r berthynas rhwng cyflyrau 
iechyd meddwl sy’n cyd-ddigwydd, sgoriau 
trait parth awtistiaeth, ac ymatebion holiadur 
sociodemograffig. Mae canlyniadau’r gwaith hwn 
i’w cyhoeddi’n fuan.

Rydym yn gweithio gyda DATAMIND, Canolfan 
Iechyd Meddwl HDRUK, dan arweiniad yr Athro 
John a’r Athro Rob Stewart (King’s), i sicrhau 
defnydd FAIR o ddata i wella iechyd meddwl y 
boblogaeth.
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Canolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas
Y diweddaraf gan dîm NCMH ym Mhrifysgol Bangor

Er enghraifft, mae Sadia Nafees wedi sicrhau 
cyllid i werthuso ymyriadau camddefnyddio 
sylweddau yn CEM Berwyn (£325,000) a Wulf 
Livingstone yw’r dirprwy arweinydd prosiect ar 
gyfer gwerthusiad prosiect i Dasglu Marwolaethau 
Cyffuriau yr Alban ‘Tests of Change’ (£70,000).

Mae Peter Huxley a’i gydweithwyr yn cymryd rhan 
mewn sawl adolygiad systematig. Estynnodd un 
ohonynt waith arloesol Richard Warner ar adferiad 
yn sgil sgitsoffrenia.

Croesawom fyfyrwyr interniaeth yn llwyddiannus 
y llynedd, a gyfrannodd at yr adolygiad systematig 
yn edrych ar ddau hidlydd cyntaf model Goldberg-
Huxley o’r llwybr at ofal seiciatrig, a byddwn yn 
croesawu mwy o fyfyrwyr eleni.

Mae ein prosiect rhyngwladol SASHI (Menter 
Hunan-niweidio De Asia) wedi’i ymestyn am 

12 mis arall, gan ganiatáu inni wneud iawn am 
rywfaint o amser a gollwyd yn ystod cyfnod clo 
COVID-19.

Mae cydweithwyr yn gweithio ar, neu wedi 
cyhoeddi, llyfrau neu benodau llyfrau sy’n 
canolbwyntio ar amrywiaeth o faterion fel ymarfer 
clinigol, dulliau ymchwil, a dibyniaeth a gofal 
cymdeithasol.

Yn ddiweddar, cyflwynom ymateb i ymgynghoriad 
ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
y Senedd i anghydraddoldebau iechyd meddwl, a 
gwahoddwyd yr Athro Poole i ddarparu tystiolaeth 
lafar ym mis Mai eleni. 

I ddarllen mwy am waith y Ganolfan ym Mhrifysgol 
Bangor, ewch i: cfmhas.org.uk

Mae’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas wedi bod yn brysur iawn yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf anawsterau parhaus. Mae ein rhwydweithiau a’n 
cydweithrediadau wedi cryfhau, ac rydym wedi cyflwyno sawl cynnig grant ac wedi cyhoeddi 
nifer o bapurau. 

Gyda chefndir mewn seicoleg glinigol a seico-
therapi, ymunais â CFMHS ym mis Medi 2021, i 
weithio gyda’r Athro Rob Poole a’r Athro Peter 
Huxley, yn ymchwilio i benderfynyddion cymde-
ithasol anhwylderau meddyliol.

Dr Ali Khoshferat
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Geneteg ac iechyd meddwl

Mae Canolfan Geneteg a Genomeg 
Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Feddygol ym 
Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil o’r radd 
flaenaf i’r modd y gall geneteg ein helpu i ddeall 
cyflyrau iechyd meddwl a’u hachosion yn well. 

Fyddai dim modd cyflawni’r gwaith hwnnw heb 
setiau data mawr a manwl NCMH, fel carfan 
NCMH. 

Mae’r Ganolfan wedi parhau i ymateb i heriau 
pandemig COVID-19, ac mae ein hymchwil 
wedi parhau trwy waith dyfal ein timau i gyd, 
o’n hymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa i’n staff 
labordy craidd a’n staff cymorth gweinyddol. 

O ystyried y cyfyngiadau parhaus ar sut rydym 
yn cynnal ein hymchwil, bu nifer o ddatblygiadau 
cyffrous yn y Ganolfan.

Dyfarnwyd grant o £3.6m i’r Athro Marianne 
van den Bree, a fydd yn arwain prosiect pedair 
blynedd i ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng 
problemau iechyd corfforol a meddyliol. 
Nod y tîm rhyngwladol yw casglu 760,000 o 
gyfranogwyr, diolch i gyllid gan y Cyngor Ymchwil 
Feddygol a’r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil 
Iechyd.

Hefyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, 
arweiniom yr astudiaethau genetig mwyaf o 
sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol, diolch i’n 
cydweithrediadau byd-eang drwy’r Consortiwm 
Geneteg Seiciatrig. 

O ganlyniad i’n gwaith yn y meysydd hyn, 
darganfuwyd ffactorau risg genetig pellach 
(amrywiadau genetig cyffredin a phrin) ar gyfer 
sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

Gan ailgydio yn ein gweithgarwch ymgysylltu 
â’r cyhoedd, roedd ein hymchwilwyr yn falch 
o allu dychwelyd i ddigwyddiadau wyneb yn 
wyneb. Arweiniodd Dr Sam Chawner y 

prosiect Share Your Rare, a wnaeth ddwyn 
ynghyd wyddonwyr ac artistiaid gyda phobl sy’n 
byw gyda chyflyrau genetig prin. 

Defnyddiodd y prosiect gelf a barddoniaeth i 
rannu profiadau pobl o’u cyflyrau ac effaith y 
pandemig.

Siaradodd yr Athro Ian Jones a’r Athro Arianna di 
Florio fel rhan o Arddangosfa Ymchwil Prifysgol 
Caerdydd eleni, gan drafod y cysylltiad rhwng 
y cylch atgenhedlu ac iechyd meddwl, maes na 
wnaed ymchwil ddigonol iddo.

Cefais gyfle i ymuno â phanel yn Expo Dubai 
2020, lle buom yn trafod y datblygiadau ym maes 
Gwyddor Ddigidol Iechyd Meddwl ochr yn ochr 
â’n cydweithwyr, sef yr Athro Ann John o Brifysgol 
Abertawe a’r Seiciatrydd Plant a’r Glasoed, yr 
Athro Alka Ahuja MBE.

Rhai o’r newyddion gorau yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf oedd llwyddiant ein hymchwilwyr 
ifanc ac eithaf profiadol fel ei gilydd. 

Ymhlith yr uchafbwyntiau hyn oedd dyfarnu 
cymrodoriaeth y Sefydliad Ymchwil Feddygol i Dr 
Sam Chawner, gan ei alluogi i astudio croestoriad 
anhwylderau bwyta a chyflyrau genetig prin 
ymhlith plant a phobl ifanc, a dyfarnu cadair 
bersonol i’r Athro Arianna di Florio eleni.

Felly, mae ein hymroddiad i hyfforddi a helpu’r 
to nesaf o ymchwilwyr wedi parhau ac rydym yn 
edrych ymlaen at groesawu’r myfyrwyr i Ysgol 
Haf Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol fis 
Gorffennaf eleni i’r perwyl hwnnw. 

Yr Athro James Walters
Cyfarwyddwr MRC CNGG
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Ymchwil i anableddau dysgu

Mae ein Tîm Ymchwil i Anableddau Dysgu yn 
gwerthuso gwaith y prosiect Engage to Change 
(E2C), sy’n ceisio creu a chefnogi cyfleoedd 
gwaith drwy weithio gyda phobl ifanc a 
chyflogwyr ledled Cymru.

Mae E2C wedi gweithio gyda chyfanswm o 
1195 o bobl ifanc (16-25 oed) sydd ag anabledd 
dysgu a/neu sy’n awtistig, gan ddarparu 414 
o leoliadau â thâl a 306 o swyddi â thâl, gan 
gyflawni cyfradd cyflogaeth gyffredinol o 26% 
(o’i gymharu â ffigur y DU, sef 5.1%*).

Cwblhawyd yr adroddiad ar E2C: y pedair 
blynedd gyntaf eleni ynghyd â’r Coronavirus and 
People with Learning Disabilities Study: Wave 3 
Results, a gynhyrchwyd ar y cyd ag ymchwilwyr 
eraill, sefydliadau trydydd sector a grwpiau 
hunan-eiriolaeth ac a gyflwynodd astudiaeth 
genedlaethol o effaith pandemig COVID-19 ar 
bobl ag anableddau dysgu. 

Hefyd, cyflwynodd y Tîm Ymchwil Astudiaeth 
Effaith ar E2C i gyflwyniad Prifysgol Caerdydd ar 
gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Mae cynnwys y cyhoedd yn ganolog i’r gwaith 
hwn ac mae’r tîm Anableddau Dysgu wedi 
gweithio’n agos â grŵp hunaneiriolaeth 
cenedlaethol a chyfranogwyr y prosiect 

sy’n arwain yr ymchwil ac yn sicrhau bod yr 
allbynnau’n hygyrch i bawb.

Parhaodd ein Tîm Ymchwil Anableddau Dysgu 
i godi proffil cyflogaeth â chymorth gan 
ddefnyddio data E2C i lywio polisi drwy fod yn 
aelod o Grŵp Cyflogaeth Pobl Anabl Llywodraeth 
Cymru a thrwy gyflwyniadau i grwpiau Polisi a 
Strategaeth Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth 
Llywodraeth Cymru.

Hefyd, cydgynhyrchodd y tîm weithdy 
dan arweiniad person ifanc, o’r enw 
“Niwroamrywiaeth: Ein profiad o lygad y ffynnon”, 
yn archwilio cysyniad niwroamrywiaeth trwy 
brofiad o lygad y ffynnon, gan ganolbwyntio ar 
alluoedd a chryfderau. 

Fe’i cyflwynwyd mewn cynhadledd genedlaethol 
ac i fwy na 120 o aelodau staff. Arweiniodd y 
gwaith hwn at enwebiad i Andrea Meek ac Elisa 
Vigna, a gyrhaeddodd restr fer Rhagoriaeth mewn 
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y 
gwobrau Dathlu Rhagoriaeth.

*BASE. 2022. Cyfraddau Cyflogaeth ar gyfer Pobl 
ag Anableddau 2020-21. Ar gael yn: base-uk.org/
employment-rates
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Ymwneud

Mae NCMH wedi buddsoddi ymhellach yn 
ei hymwneud â’r cyhoedd dros y flwyddyn 
ddiwethaf, gan ehangu’r ystod o weithgareddau 
yr ydym wedi’u cynnal a chynyddu cyfleoedd i 
bobl sydd â phrofiad o lygad y ffynnon lywio ein 
hymchwil. 

Mae gennym weinyddwr rhan-amser newydd i 
helpu cydlynu ein grwpiau cynghori cyhoeddus 
ac rydym yn gobeithio cynyddu nifer aelodau’r 
grwpiau yn ystod y misoedd nesaf.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cyfranwyr 
cyhoeddus wedi gweithio gyda’n hymchwilwyr ar 
amrywiaeth o wahanol brosiectau a cheisiadau am 
gyllid. 

Llwyddiant nodedig ym mis Mawrth i aelodau 
o’n grŵp Cynghori Cyhoeddus ar Anhwylder 
Straen Wedi Trawma (PTSD) oedd rhoi cyflwyniad 
personol yng nghynhadledd gyntaf Straen 
Trawmatig Cymru yng Nghaerdydd. 

Cynhaliodd yr aelodau sesiwn weithdy ar 
gydgynhyrchu ym maes ymchwil straen trawmatig, 
gan amlygu enghreifftiau o’u gwaith rhagorol yn 
cydgynhyrchu animeiddiadau a thaflenni.

Mae ein grŵp profiad o lygad y ffynnon, PÂR, yn 
parhau i helpu’r gymuned ymchwil iechyd meddwl 
i gynnwys ymwneud gan y cyhoedd yn ei waith 
drwy’r clinigau ymchwil sydd ar gael i bawb. 

Hefyd, mae’r grŵp wedi bod yn gweithio’n galed 
y tu ôl i’r llenni dros y flwyddyn ddiwethaf ar 
faterion strategaeth a llywodraethu. 

Bydd cael strategaeth ymwneud ar gyfer NCMH 
sydd wedi’i chydgynhyrchu â chyfranwyr 
cyhoeddus yn sicrhau bod llais profiad o lygad y 
ffynnon wedi’i wreiddio yn ein prosesau.

Rydym bob amser yn chwilio am aelodau o’r 
cyhoedd sydd â phrofiad o gyflyrau iechyd 
meddwl o lygad y ffynnon i ymuno â’n grwpiau 
cynghori, a bydd rhai cyfleoedd newydd cyffrous 
yn cael eu hysbysebu’n fuan.

Â chefndir ym maes seicoleg, fy mhrif ddid-
dordeb ymchwil yw iechyd meddwl a lles. Fi yw’r 
Cydlynydd Datblygu Ymyriadau yn NCMH. Fel 
rhan o fy rôl, fi yw Arweinydd Ymwneud y Cy-
hoedd ar gyfer y ganolfan.

Dr Sarah Rees
Arweinydd Ymwneud y Cyhoedd
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Yn ystod haf 2021, roeddem wrth ein boddau 
o gael cymryd rhan yn y Syrcas Isatomig a 
drefnwyd gan Gyngor Caerdydd a Phrifysgol 
Caerdydd fel rhan o weithgareddau Gwên o Haf.

Roedd Dr Sam Chawner, ymchwilydd o Brifysgol 
Caerdydd, yn cynnal prosiect i rannu straeon 
pobl â chyflyrau genetig prin a’u profiadau 
gyda’u hiechyd meddwl ac effaith pandemig 
COVID-19. Fel rhan o’r prosiect, gwnaethom 
hefyd gefnogi a chynnal nifer o weithdai a 
thrafodaethau i gynnwys y gymuned cyflyrau 
genetig prin ar bob cam.

Yn yr hydref, cynhaliodd tîm NCMH weminar i 
nodi deng mlynedd o ymchwil yn NCMH, gan 
ddwyn ynghyd y timau o Gaerdydd, Bangor 
ac Abertawe i rannu datblygiadau ymchwil 
y deng mlynedd diwethaf gyda’r cyhoedd a 
rhanddeiliaid allweddol eraill.

Cynhaliom weminar hefyd ar gyfer y rhai a oedd 
yn rhan o Dreial RAPID – astudiaeth ledled y 
DU a oedd yn edrych a allai hunangymorth 
rhithwir dan arweiniad fod yr un mor effeithiol ar 
gyfer dod dros anhwylder straen ôl-drawmatig 
â therapïau siarad wyneb yn wyneb – a 
chroesawom staff a chyfranogwyr i glywed y 
canlyniadau gan brif ymchwilwyr y treial.

Roeddem yn falch o gynnal Ysgol Aeaf 
lwyddiannus ym maes Seiciatreg, a welodd 
dros 60 o fyfyrwyr o brifysgolion Caerdydd, 
Abertawe a Bryste (yn ogystal ag ychydig o 

fynychwyr byd-eang) yn mynychu sgyrsiau a 
gweithdai gan ein harbenigwyr yn y maes.

Cyn diwedd 2021, siaradodd yr Athro Ian Jones, 
cyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer 
Iechyd Meddwl (NCMH), a’r Athro Arianna Di 
Florio, o’r Is-adran Meddygaeth Seicolegol a 
Niwrowyddorau Clinigol, fel rhan o Arddangosfa 
Ymchwil Prifysgol Caerdydd, gan drafod sut mae 
eu gwaith yn gobeithio gwella’r dull presennol 
o ddiagnosio, atal a thriniaeth ar gyfer yr heriau 
iechyd meddwl y mae menywod yn eu hwynebu 
mewn cyfnodau allweddol mewn bywyd.

Ddechrau 2022, cefnogom Dr Katie Lewis gyda 
dau weithdy a sgwrs ym Mhafiliwn y Grange yn 
seiliedig ar gwsg ac iechyd meddwl. Mae Katie 
yn gobeithio cynnal prosiect ymgysylltu â’r 
cyhoedd ynghylch y pwnc hwn gyda phobl ifanc 
yn 2023 ac roedd yn cynnwys y grŵp pobl ifanc 
yn y pafiliwn i gael eu hadborth a’u mewnbwn 
i’w chais am gyllid. 

Fel rhan o Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol, 
gweithiom mewn partneriaeth â thîm Lles 
Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i gynnal stondin 
yng Nghanolfan newydd Bywyd y Myfyrwyr, gan 
gynnig y cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil a 
chodi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar 
gael yn y brifysgol.  

Ewch i’n cyfrif Youtube i wylio gweminarau ac 
animeiddiadau o ymchwil a digwyddiadau eleni.

Digwyddiadau arloesol
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Y ffordd ymlaen

Rydym yn 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 ag NCMH – ein partneriaid academaidd, 
gwasanaethau clinigol, y trydydd sector ac, yn bwysicaf oll, y rhai sydd 
â phrofiad o gyflyrau iechyd meddwl o lygad y ffynnon.

Wrth i ni symud yn araf y tu hwnt i’r pandemig, 
rydym yn cydnabod bod llawer i’w wneud o hyd. 
Y gamp dros y blynyddoedd nesaf fydd cyflawni 
cenhadaeth NCMH, sef gwella iechyd meddwl a 
llesiant pobl Cymru.  

Dros y blynyddoedd nesaf, byddwn yn parhau 
i 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 
ym meysydd datblygu gwasanaethau newydd 
sy’n cyd-fynd â’n meysydd rhagoriaeth ymchwil. 

2. Byddwn yn defnyddio ffyrdd mwy cymesur, 
is eu costau a llai eu llafur o recriwtio ac asesu 
pobl o hirbell. 

3. Yn olaf, byddwn yn 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 ymyriadau i wella 
iechyd a llesiant pobl Cymru a’r tu hwnt.

Mae salwch meddwl yn gymhleth, yn aml-ffactor, 
ac nid oes atebion hawdd. Rydym yn cydnabod 
yr heriau a’r anawsterau y byddwn yn eu 
hwynebu ond byddwn yn parhau i ganolbwyntio 
ar roi canlyniadau ein hymchwil ar waith fel y 
byddan nhw’n effeithio ar y byd er gwell. 

Byddwn yn ychwanegu at ein llwyddiant 
gan gydweithio i ddeall ffactorau biolegol, 
cymdeithasol a seicolegol ym maes iechyd 
meddwl, ac yn troi’r ddealltwriaeth hon yn 
ymyriadau a fydd wir yn gwneud gwahaniaeth i 
iechyd meddwl. 

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth i 
iechyd meddwl.
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Ariennir y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer 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


