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Partneriaid a buddiolwyr 
allweddol y rhaglen
Mae’r Ganolfan yn cael cyllid seilwaith gan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru a Cancer Research UK. Mae 
Cancer Research UK yn ariannu gwaith yn ein Hadran 
Ganser yn benodol, tra bod Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru’n ariannu ein tair Adran arall. Hefyd, mae’r 
ddau ariannwr yn cefnogi timau trawsbynciol sy’n 
gweithio ar draws y Ganolfan gyfan. Mae’r cyllid hwn 
yn ein caniatáu i fuddsoddi mewn gweithgareddau 
craidd sy’n ofynion hanfodol ar gyfer dylunio a 
goruchwylio astudiaethau o ansawdd uchel, ac ennill 
cyllid allanol er mwyn gallu eu cynnal, eu dadansoddi 
a’u cyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn cynnwys 
ymchwilwyr allanol yn gwneud gwaith ymchwil 
sylfaenol mewn iechyd neu ofal cymdeithasol. 
Mae’r buddiolwyr posibl yn eang, sy’n adlewyrchu’r 
amrywiaeth o astudiaethau ac ymchwilwyr rydym 
yn gweithio mewn partneriaeth â nhw. Mae’r rhain 
yn cynnwys: cleifion, aelodau’r cyhoedd, darparwyr 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a 
gwneuthurwyr polisi. Mae’r buddiolwyr hyn yng 
Nghymru, gweddill y DU ac yn rhyngwladol.

Pwy yw pwy?
Cyfarwyddwr y Ganolfan Treialon Ymchwil (a 
Chyfarwyddwr yr Adran Heintiau, Llid ac Imiwnedd) 
yw’r Athro Kerenza Hood. Caiff ei chynorthwyo gan 
dîm uwch-reolwyr gan gynnwys yr Athro Michael 
Robling (Adran Iechyd y Boblogaeth), yr Athro 
Monica Busse (Adran y Meddwl, yr Ymennydd a 
Niwrowyddoniaeth), yr Athro Richard Adams (yr 
Adran Ganser), yr Athro Adrian Mander (Ystadegau) 
a Dr Sue Channon (y Gwasanaeth Dylunio a 
Chynnal Ymchwil). 

Sut rydym yn gweithio
Mae gennym 151 o ymchwilwyr a staff proffesiynol 
sy’n gweithio ar draws ein pedair adran ac o 
fewn timau trawsbynciol (systemau gwybodaeth 
a datblygu cronfa ddata (gan gynnwys atebion 
technoleg), sicrhau ansawdd, materion rheoleiddio 
a gwasanaethau proffesiynol). Mae ein portffolio 
ymchwil presennol yn cynnwys gwerthuso cyffuriau 
ac ymyriadau gofal iechyd cymhleth, astudiaethau o 
fecanweithiau clefydau a thriniaethau, astudiaethau 
o garfannau a threialon sy’n llywio polisi ac ymarfer 
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Cynnwys y 
Cyhoedd ac Ymgysylltu â nhw, Agweddau ar Ofal 
Cymdeithasol, Ymgysylltu a chydweithio â meysydd 
masnachol/diwydiant, Ymgysylltu a Chydweithio 
Proffesiynol â’r GIG, Ymgysylltu â seilwaith ymchwil 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â 
gweithgareddau Cyfathrebu, Cyhoeddusrwydd a 
Throsglwyddo Gwybodaeth wedi’u hymgorffori yn y 
meysydd gwaith hyn. 

Ein cynllun gwaith
Rydym yn rhoi pwyslais parhaus ar ddatblygu 
arferion gwaith a staff arbenigol i sicrhau ein bod 
yn cyrraedd safonau ymchwil uchel ar draws ein 
portffolio. Rydym yn dylunio astudiaethau newydd  
ac yn ennill cyllid i’w gwireddu ar y cyd ag ymchwilwyr 
o sefydliadau eraill ledled Cymru a thu hwnt. 
Cynhelir ein holl astudiaethau a ariennir i’r safonau 
ansawdd uchel sy’n cynhyrchu canlyniadau fydd 
yn gwneud gwahaniaeth i’r cyhoedd, ac rydym 
yn ymdrechu i ddatblygu ffyrdd newydd o ateb 
cwestiynau clinigol pwysig gan gynnal gweithlu 
dynamig a phroffesiynol. Ynghyd â hyn, rydym yn 
cefnogi staff yn y GIG a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru i ddatblygu eu hymchwil eu hunain i fynd i’r 
afael â chwestiynau pwysig ynghylch gofal cleifion a’r 
cyhoedd. Yma, rydym yn arddangos ein gwaith dros 
y flwyddyn ddiwethaf yn ein holl adrannau o fewn y 
Ganolfan Treialon Ymchwil. 

Rhagair
Cenhadaeth a nodau strategol
Mae’r Ganolfan Treialon Ymchwil yn uned 
treialon clinigol sy’n ymrwymo i fynd i’r afael 
â chlefydau a phryderon iechyd mwyaf ein 
hoes. Rydym yn gweithio gydag ymchwilwyr i 
gynhyrchu tystiolaeth ymchwil ar gyfer arweinwyr 
polisi, comisiynwyr gwasanaethau ac ymarferwyr 
ynghylch triniaethau a gwasanaethau a allai 
wella iechyd a lles y cyhoedd.
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Cyfarwyddwyr y Ganolfan Treialon Ymchwil 

Yr Athro Kerry Hood, 
Cyfarwyddwr y Ganolfan Treialon 

Ymchwil a’r Adran Heintiau,  
Llid ac Imiwnedd 

Dr Sue Channon, 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Dylunio a Chynnal Ymchwil 

De-ddwyrain Cymru 

Yr Athro Mike Robling, 
Cyfarwyddwr Adran  
Iechyd y Boblogaeth 

Yr Athro Monica Busse, 
Cyfarwyddwr Adran y 
Meddwl, yr Ymennydd  

a Niwrowyddorau 

Yr Athro Richard Adams, 
Cyfarwyddwr yr  
Adran Ganser 

Yr Athro Adrian Mander, 
Cyfarwyddwr Ystadegau 

Meddygol

Adrannau’r Ganolfan Treialon Ymchwil

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

Canser

Iechyd y boblogaeth 

Heintiau, llid ac imiwnedd
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Pecynnau Gwaith 
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cefnogi tair o’n hadrannau, tra bod Cancer Research UK yn cefnogi’r 
Adran Canser; mae’r ddau ariannwr yn darparu cyllid craidd i dimau trawsbynciol sy’n gweithio ar draws 
pob adran. Er mwyn adrodd i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, rydym yn trefnu ein gwaith ar draws chwe 
phecyn gwaith yn y modd canlynol. Trwy gydol yr adroddiad hwn, mae’r graffeg hyn yn amlygu ac yn 
cyflwyno pob adran i chi: 

Pecyn  
gwaith 1: 

Rheoli  
ein gwaith

Pecyn  
gwaith 2: 
Gweithio  

gyda grwpiau 
eraill

Pecyn  
gwaith 3: 
Datblygu 

astudiaethau 
newydd

Pecyn  
gwaith 4: 

Goruchwylio’r 
gwaith o ariannu 

astudiaethau

Pecyn  
gwaith 5:

Sicrhau datblygiad 
methodolegol a 

phroffesiynol

Pecyn  
gwaith 6:

Cefnogi arloesedd 
gan y GIG ac  
ymarfer gofal 
cymdeithasol

Themâu trawsbynciol 
Ar ddechrau pob pecyn gwaith trwy gydol yr adroddiad, gwelwch eiconau sy’n cynrychioli ein chwe 
thema trawsbynciol isod. Nod hyn yw amlygu’r ffordd y mae ein gwaith wedi cael effaith ehangach 
ar draws y GIG, diwydiant, gofal cymdeithasol, o fewn Llywodraeth Cymru ac ar gyfer y cyhoedd. 
Gobeithio y bydd hon yn ffordd syml a hawdd o lywio’r adroddiad. 

Cyfranogiad  
ac ymgysylltiad  

y cyhoedd

Gofal 
cymdeithasol

Ymgysylltiad a 
chydweithrediad  

y GIG

Ymgysylltiad a 
chydweithrediad 

masnachol/y 
diwydiant

Ymgysylltiad â’r 
seilwaith ymchwil 

a ariennir gan 
Lywodraeth 

Cymru

Cysylltiadau, 
cyhoeddusrwydd 
a throsglwyddo 

gwybodaeth
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Dros y flwyddyn ddiwethaf (Ebrill 2018 - Mawrth 2019) rydym ni 
wedi cynnal ein henw da yn rhyngwladol o ran dylunio a chynnal 
treialon ar draws ein meysydd o ddiddordeb thematig. 
Mae ein strwythur adrannol sefydledig yn golygu 
bod ein dulliau arloesol yn cael eu defnyddio 
mewn treialon ac astudiaethau eraill a ddyluniwyd 
yn effeithiol ym meysydd Canser, Heintiau, 
Llid ac Imiwnedd, y Meddwl, yr Ymennydd a 
Niwrowyddorau ac Iechyd y Boblogaeth. 

Rydym wedi parhau i sicrhau bod cynnwys y 
cyhoedd yn rhan briodol o’n holl ymchwil ac rydym 
wedi parhau i feithrin partneriaethau llwyddiannus 
â rhannau eraill y seilwaith a ariennir gan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru a Cancer Research UK, y GIG 
a gofal cymdeithasol ar draws de-ddwyrain Cymru a 
thu hwnt. 

Rydym wedi datblygu arbenigedd penodol er 
mwyn cynorthwyo defnyddio data arferol mewn 
treialon ac wedi datblygu’r prosesau a’r systemau 
er mwyn sicrhau bod y data a’r samplau a gesglir 
trwy astudiaethau posibl ar gael ar gyfer ymchwil 
yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, rydym wedi 
parhau i gynorthwyo arloesedd gan y GIG trwy 
ein Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil, a 
gefnogodd 144 o syniadau ymchwil a 25 o gynigion 
grant y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae ein datblygiadau strategol a pholisi yn holl 
weithgareddau’r Ganolfan Treialon Ymchwil 
wedi parhau eleni. Rydym wedi parhau i ddathlu 
llwyddiant rhagorol gyda dyfarniadau grant 
cydweithredol, gan weithio gydag ymchwilwyr yn y 

GIG, gofal cymdeithasol, seilwaith Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru a diwydiant ledled Cymru, gweddill y 
DU ac yn rhyngwladol. 

Mae cyllid seilwaith wedi’n galluogi i sicrhau bod 
yr holl staff yn cael eu hyfforddi’n briodol i gyflenwi 
ymchwil i safonau Ymarfer Clinigol Da (GCP) ac yn 
cael cyfleoedd cyfartal i gael eu datblygu a’u hyfforddi. 
Mae rheoli adnoddau’n effeithiol a’n llwyddiant 
wrth gadw a datblygu ein 151 aelod staff ymchwil 
a phroffesiynol medrus wedi’n helpu i sicrhau 
bron i £20.3 miliwn gan arianwyr cenedlaethol a 
rhyngwladol (cyfanswm o 43 o ddyfarniadau mawr 
ym meysydd thematig strategol Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru a Cancer Research UK dros y cyfnod 
cyllid presennol). Sylwer bod y ffeithlun ar dudalen 
6 yn crynhoi’r ffigyrau o’r ymchwil a ariennir gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn unig, tra ein bod 
ni’n amlygu cyfanswm gwerth cyfunol y grantiau a 
nifer y dyfarniadau a enillwyd yma yn y Crynodeb 
Gweithredol, gan fod gennym ddau ariannwr craidd. 

Caiff ein hymchwil o ansawdd uchel ei adlewyrchu 
gan 87 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid 
dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys papurau 
effaith uchel yn The Lancet, British Medical Journal 
a’r New England Journal of Medicine. Mae cynnwys 
y cyhoedd yn rhan greiddiol o’n rhaglen ymchwil, o 
ran dylunio, cynnal a dosbarthu’r gwaith ymchwil (14 
digwyddiad ymgysylltu a 154 o gyfleoedd cynnwys y 
cyhoedd yn y cyfnod dyfarnu hwn). 

Crynodeb gweithredol 

Yr Athro Monica Busse
Cyfarwyddwr Adran y  
Meddwl, yr Ymennydd  
a Niwrowyddorau 

Yr Athro Mike Robling
Cyfarwyddwr Adran Iechyd  
y Boblogaeth 

Yr Athro Kerry Hood
Cyfarwyddwr yr Adran 
Heintiau, Llid ac Imiwnedd 

Yr Athro Richard Adams
Cyfarwyddwr yr Adran Ganser 
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Rydym yn uned treialon clinigol gofrestredig sy’n  
cynnwys y grŵp mwyaf o staff treialon clinigol  
academaidd yng Nghymru.

Crynodeb: ein blwyddyn mewn rhifau

151
o staff y Ganolfan 
Ymchwil Treialon

62
o bapurau  
wedi’u cyhoeddi

1636 
o fynychwyr

14
o weithgareddau 
ymgysylltu a lledaenu

37 
o grantiau 
newydd 
wedi’u 
dyfarnu

Cyfanswm yr arian  
a ddyfarnwyd 

£9,233,788

154 
o gyfleoedd i 
gynnwys y cyhoedd

Cynyddu capasiti ymchwil yng Nghymru
Caiff y Ganolfan Ymchwil Treialon ei hariannu’n 
gyhoeddus gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
a Cancer Research UK i ymgymryd ag ymchwil 
gymhwysol sy’n llywio polisïau ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

Ar hyn o bryd, mae’n cynnal astudiaethau ledled 
Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.  

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau  
i gefnogi a thyfu capasiti ymchwil, yn enwedig  
yng Nghymru.

Canolfan Ymchwil Treialon
Mis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2019
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Eleni, gwelwyd nifer yr aelodau staff yn 
cynyddu unwaith eto ac, ar hyn o bryd, rydym 
yn cyflogi 151 o aelodau staff, sy’n gweithio 
ar draws ein 4 adran a’n timau trawsbynciol 
cysylltiedig. Rydym wedi cyflawni’r lefelau staff 
hyn trwy ddefnyddio’r cyllid seilwaith craidd 
ynghyd â chyllid prosiectau. Mae ein model 
adfer costau a chynllunio adnoddau parhaus 
yn rhan hanfodol o gynnal y lefelau staff hyn. 

Canser

Pecyn  
gwaith 1: 

Rheoli  
ein gwaith

Recriwtio a  
chefnogi staff a  

datblygu arferion  
gwaith er mwyn sicrhau  

ein bod yn cyrraedd  
safonau uchel ym  

maes ymchwil.

Un penodiad allweddol diweddar yw’r Athro Adrian 
Mander a ymunodd o Brifysgol Caergrawnt fel 
Cyfarwyddwr Ystadegau Meddygol newydd ar 1 Mai 
2019. Mae’r Athro Mander wedi bod yn gweithio ar 
dreialon clinigol academaidd ers 20 mlynedd, ar 
wahân i 3 blynedd a dreuliodd gyda GlaxoSmithKline 
yn eu hadran ffarmacoleg glinigol. Mae wedi treulio’r 
10 blynedd diwethaf yn meithrin tîm ymchwil ym 
maes dylunio treialon clinigol ymaddasol ac mae 
wedi cyhoeddi sawl papur ym maes methodoleg 
treialon. Ynghyd â datblygu dulliau, mae wedi bod 
ynghlwm â threialon ar raddfa fawr, fel ymyriadau 
colli pwysau a threialon croesi pwysedd gwaed 
uchel. Mae ei benodiad yn y Ganolfan Treialon 
Ymchwil wedi rhoi cyfle i bob un ohonom drosi’r 
dyluniadau treialon newydd hyn i’n hymarfer, fel rhan 
o’n strategaeth arloesi methodolegol. 

Staff

151  
staff ar draws is-adrannau  

a thimau trawsbynciol

Yr Athro Adrian Mander
Cyfarwyddwr Ystadegau Meddygol

Y meddwl, yr ymennydd, 
a niwrowyddorau

Iechyd y boblogaeth 

Heintiau, llid ac 
imiwnedd
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Canolfan Cynnwys y Cyhoedd ac Ymgysylltu â nhw
I gynorthwyo’r fenter hon, crëwyd dwy rôl partner 
ymchwil lleyg. Rydym wrth ein boddau bod Susan 
Campbell a Sarah Peddle wedi cael eu penodi i’r 
rolau hyn. Mae’r ddwy wedi ymuno â’r Ganolfan 
a phrif fwrdd goruchwylio’r Ganolfan. Yr olaf 
o’r rhain yw pwyllgor goruchwylio lefel uchaf y 
Ganolfan, ac mae’n cael ei alw ynghyd gan Goleg 
y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Mae’n cwrdd bob blwyddyn i adolygu 
strategaeth a pherfformiad y Ganolfan yn erbyn y 
targedau allweddol. 

Bellach, mae’r Ganolfan yn cwrdd yn rheolaidd i 
gynorthwyo arfer gorau o ran cynnwys y cyhoedd 
ac ymgysylltu â nhw ar draws holl astudiaethau’r 
Ganolfan. Datblygwyd ei chylch gorchwyl gyda 
chyfraniad gan ein partneriaid ymchwil lleyg 
newydd. Mae aelodaeth y Ganolfan yn cynnwys 
y Cyfarwyddwr ar gyfer cynnwys y cyhoedd (Mike 
Robling), Uwch-swyddog Cyfathrebu’r Ganolfan 
(Richard Haggerty), ymchwilwyr o Adrannau’r 
Ganolfan (Julia Townson, Claire Nollett, Julie 
Latchem-Hastings, Martina Svobodova), a 
chymorth gweinyddol penodedig gan Sarah Nash. 

Yn 2018, creom Ganolfan Cynnwys y Cyhoedd 
ac Ymgysylltu â Nhw yn y Ganolfan. Y bwriad i 
ddechrau oedd: 

•  Ymgorffori cynnwys y cyhoedd ac 
ymgysylltu â nhw yn fwy ffurfiol yn 
strwythurau rheoli’r Ganolfan 

•  Gwneud ymgysylltu’n rhan greiddiol  
o astudiaethau 

•  Defnyddio’r safonau cenedlaethol  
newydd ar gyfer cynnwys y cyhoedd fel 
rhan greiddiol o ddiffiniad ein dull

Canolfan Cynnwys  
y Cyhoedd ac  

Ymgysylltu â nhw

Sue Campbell Sarah Peddle 
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Sicrhau cydymffurfio  
â’r rheoliadau
Elfen allweddol o sicrhau cydymffurfio â rheoliadau 
oedd gwaith grŵp gorchwyl a gorffen i baratoi 
ar gyfer y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
(GDPR) a ddaeth i rym ar 25 Mai 2018. Cafodd staff 
hyfforddiant gorfodol yn ymwneud â’n polisi newydd 
ac archwiliom yr holl astudiaethau presennol er 
mwyn eu paratoi ar gyfer y rheoliadau newydd. 
Diwygiom holl Drefniadau Gweithredu Safonol a 
pholisïau perthnasol y Ganolfan. Hefyd, rydym 
wedi adolygu materion gyda’n noddwyr, fel statws 
rheolydd data unigol ac ar y cyd, a sut mae hynny’n 
effeithio ar reoli data a chyfathrebu â chleifion. 

Yn gynharach eleni, cwblhaom y Pecyn Diogelu 
Data a Diogelwch newydd. Disodlodd hwn y Pecyn 
Llywodraethu Gwybodaeth, ac mae’n darparu 
sicrwydd i NHS Digital, sef y ganolfan ddata sy’n 
darparu data clinigol cyfrinachol a gesglir fel arfer 
ar gyfer sawl astudiaeth yn y Ganolfan. 

Ymchwil Agored 
Fel rhan o’n hymrwymiad i annog mwy o 
dryloywder ynghylch ymchwil sydd ar y gweill a 
rhannu mwy o setiau data o astudiaethau sydd 
wedi dod i ben, bellach, mae gennym bolisi 
newydd ar waith ar gyfer rhannu data. Hefyd, mae 
hyn yn ymestyn y broses wreiddiol at geisiadau am 
samplau biolegol gan gleifion a’r cyhoedd. I gael 
rhagor o wybodaeth am gael mynediad at ddata’r 
Ganolfan Treialon Ymchwil, ewch i’n gwefan  
www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research

Data arferol
Mae’r Ganolfan wedi parhau i ddatblygu 
rôl arweiniol fel uned dreialon sydd â budd 
methodolegol mewn defnyddio data sy’n cael ei 
gofnodi fel arfer ar gyfer darparu gwasanaethau. 
Mae defnyddio data arferol at ddibenion ymchwil yn 
cynnig llawer o fuddion i ymchwilwyr, gan gynnwys 
effeithlonrwydd adnoddau, gwrthrychedd a lleihau 
baich cleifion a staff. Yn 2018, cyflwynom gynnig 
ysgrifenedig i ymchwiliad Pwyllgor Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg Tŷ’r Cyffredin ar Lywodraethu Digidol, a 
rhoddodd Dr Fiona Lugg-Widger dystiolaeth mewn 
cyfarfod panel dethol ym mis Rhagfyr. 

Bellach, mae’r Ganolfan wedi datblygu ei pholisïau 
a’i gweithdrefnau ei hun ar gyfer gweithio gyda 
data arferol. Yn 2018, cawsom ymweliad gan NHS 
Digital. Roedd yr ymweliad yn gyfle i arddangos 
ein dull, ymgynghori â’r darparwr data ynghylch 
astudiaethau penodol a thrafod datblygiadau a 
chyfleoedd cydweithio’r dyfodol. Mae manteisio 
i’r eithaf ar ddata arferol yn flaenoriaeth polisi ar 
gyfer Llywodraeth Cymru ac rydym ni wedi bod yn 
canolbwyntio llawer ar sut gallwn wneud hynny 
yng nghyd-destun treialon. 
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Mae’r Athro Mike Robling yn parhau i fod yn 
rhan o Bartneriaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol 
Plant What Works Centre, a ariennir gan yr Adran 
Addysg. Ychwanegwyd £2M ychwanegol at y cyllid 
ar gyfer gwaith y partneriaeth yn ddiweddar, er 
mwyn cynorthwyo awdurdodau lleol sy’n cyfrannu 
fel partneriaid yn astudiaethau’r Ganolfan. Mae’r 
Bartneriaeth Ymchwil, dan arweiniad yr Athro 
Forrester yng Nghanolfan Ymchwil a Datblygu Gofal 
Cymdeithasol i Blant (CASCADE) a gan weithio gyda’r 
Ganolfan Treialon Ymchwil (gan gynnwys, yn fwyaf 
diweddar, Dr Rebecca Playle) wedi dod â grŵp mawr 
o ymchwilwyr gofal cymdeithasol ynghyd, sydd wedi 
ychwanegu cryfder sylweddol at y sector hwn yng 
Nghymru. Hefyd, mae’r Athro Robling yn cyfrannu fel 
rhan o grŵp Strategaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru. 

Mae staff y Ganolfan wrthi’n cydweithio gydag uned 
BRAIN Cymru i sefydlu (gyda Monica Busse fel Prif 
Ymchwilydd) astudiaeth hydredol aml-safle sy’n 
mesur protein Huntington mwtan CSF mewn cleifion 
sydd â Chlefyd Huntington. Mae Caerdydd yn un o 5 
safle yn unig yn y DU (11 safle yn rhyngwladol) yn yr 
astudiaeth bio-farciwr hollbwysig hwn (gan gynnwys 
bio-farciwr digidol). Mae’r astudiaeth yn rhan o 
strategaeth tymor hir ROCHE i ddod â’u therapi 
gwrth-oligosensid i’r farchnad fel cyffur sy’n addasu’r 
clefyd ar gyfer dioddefwyr Clefyd Huntington. 
Cydweithiodd staff y Ganolfan Treialon Ymchwil 
ac uned BRAIN i ddatblygu’r “Cwpan TRIDENT”, a 
enillodd y wobr am y stondin ryngweithiol orau yng 
nghynhadledd flynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru. Pwrpas y Cwpan TRIDENT oedd cyfathrebu 
sail y treial a dangos beth oedd y rhwystrau oedd yn 
atal yr ymchwil rhag cael ei gyflenwi’n llwyddiannus. 
Caiff TRIDENT ei ariannu gan gynllun ariannu 
Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd Cymru (RfPPB).

Pecyn  
gwaith 2: 
Gweithio  

gyda grwpiau 
eraill

Cydweithio ag  
ymchwilwyr o sefydliadau 

eraill ledled  
Cymru a thu hwnt

Mae gweithio mewn partneriaeth gydag ymchwilwyr a grwpiau ymchwil 
eraill yn rhan hanfodol o’n gwaith. Caiff hyn ei ddangos trwy bartneriaethau 
ffurfiol rhwng y Ganolfan a grwpiau ymchwil eraill, yn ogystal â’r nifer uchel o 
ymchwilwyr sy’n gweithio gyda ni y tu hwnt i’r Ganolfan. 
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Uchafbwyntiau
•  Cyflenwi gweithdy methodoleg yng 

nghyfarfod blynyddol Canolfan Cymru 
ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a 
Gofal Brys (Canolfan PRIME Cymru) ar 
ymlynu wrth feddyginiaethau, ar y cyd â 
Chanolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso 
Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Bangor. 

•  Cydweithio gydag Uned Treialon Clinigol 
Birmingham ac Uned Treialon Clinigol 
Ymchwil Canser i gynnal dadansoddiad 
anghenion hyfforddiant a fydd yn helpu 
datblygu 4 Cwrs Ar-lein Agored Enfawr 
(MOOC). Bydd hyn yn canolbwyntio ar 
dasgau penodol yn ymwneud â threialon, 
a bydd yn cael ei dargedu at rolau penodol 
mewn unedau treialon clinigol. 

•  Datblygwyd canllaw newydd i Ymchwilwyr, 
sy’n disgrifio beth mae gweithio yn y 
Ganolfan yn ei olygu i ymchwilydd newydd. 
Bydd hwn ar gael ar ein gwefan yn 
ddiweddarach yn 2019. 

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19
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Pecyn  
gwaith 3: 
Datblygu 

astudiaethau 
newydd

Dylunio  
astudiaethau newydd  
a sicrhau’r arian i’w  

rhoi ar waith

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

DOMINO-HD
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Monica Busse

Arweiniodd yr Athro Monica Busse gyflwyno cynnig 
llawn yn llwyddiannus (dim ond 18 o 72 cynnig 
gafodd eu gwahodd o’r amlinelliad hyd at y cynnig 
llawn) gwerth €2,049,523 i brosiectau ymchwil 
aml-genedl Rhaglen ar y Cyd yr UE - Ymchwil 
i Glefydau Niwro-ddirywiol ar Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ar gyfer Clefydau Niwro-ddirywiol. 

Bydd yr astudiaeth DOMINO-HD yn integreiddio 
gweithgarwch corfforol sy’n deillio o synwyryddion a 
data cwsg mewn cyd-destun o ddydd i ddydd gydag 
asesiadau maeth a deilliannau difrifoldeb clinigol 
a mesurau ansawdd bywyd clefyd Huntington 
a ddefnyddir yn rheolaidd, er mwyn archwilio’r 
cysylltiadau rhwng ffactorau amgylcheddol aml-
faes a deilliannau Huntington. Hefyd, ystyrir 
ffactorau risg genetig, a bydd y wybodaeth sy’n 
dod i’r amlwg yn llywio datblygiad ymyriadau 
amgylcheddol aml-fodd wedi’u personoli. 

Bydd pobl â chlefyd Huntington, eu teuluoedd a’u 
gofalwyr yn cael eu cynnwys yn llawn fel partneriaid 
ymchwil. Bydd eu cyfraniad yn ein galluogi i ddeall 
anghenion, galluoedd a dewisiadau’r unigolion 
a’u teuluoedd yng nghyd-destun eu clefyd. Mae’r 
farn gyffredinol bod Huntington, fel anhwylder 
genyn unigol, yn fodel ar gyfer anhwylderau niwro-
ddirywiol mwy cyffredin sydd ag amryfal achosion 
(gan gynnwys clefyd Alzheimer a Parkinson), yn 
ehangu’r cwmpas yn sylweddol ar gyfer y gwaith 
hwn, yn ogystal â’r effaith iechyd cyhoeddus posibl. 
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LEAP-MS
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Monica Busse  
Rheolwr yr Astudiaeth: Dr Julie Latchem-Hastings

Nod LEAP-MS (a ariennir gan y Gymdeithas Sglerosis 
Ymledol) yw datblygu a gwerthuso dull hunan-reoli 
unigoledig â chymorth ar gyfer ymarfer corff, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar bobl sydd â Sglerosis 
Ymledol sy’n gwaethygu ac anableddau difrifol. Yn 
ystod blwyddyn gyntaf y prosiect tair blynedd hwn, 
mae ein ymchwilwyr wedi treulio llawer o amser 
yn siarad gyda phobl sydd â sglerosis ymledol sy’n 
gwaethygu am eu hymarfer corff. Hefyd, maen nhw 
wedi siarad â ffisiotherapyddion ynghylch sut gallant 
helpu pobl â Sglerosis Ymledol y mae angen iddyn 
nhw ddefnyddio ffon, ffrâm neu gadair olwyn i fod 
mor gorfforol egnïol â phosibl. 

Bellach, mae’r tîm yn defnyddio’r wybodaeth a 
gasglwyd o’r trafodaethau hyn i ddatblygu rhaglen 
ffordd o fyw newydd ar y we o’r enw LEAP-MS, mewn 
cydweithrediad â phobl sydd â sglerosis ymledol a 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Disgwylir y bydd 
yr ymyriad cychwynnol yn barod i’w roi ar brawf mewn 
rhanbarthau penodol yng Nghymru erbyn canol 2019. 

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

LEAP
MS
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Ffrindiau FRANK
Prif Ymchwilydd: Dr James White

Ariannwyd Ffrindiau FRANK gan Fwrdd Ymchwil 
Iechyd Cyhoeddus y Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ymchwil Iechyd (£1.45M) a dyma fydd yr hapdreial 
rheoli atal cyffuriau mewn ysgolion mwyaf a 
gynhaliwyd erioed yn y DU. Amcangyfrifir y bydd 
5,600 o ddisgyblion o 48 o ysgolion yn cymryd rhan. 
Caiff y cydweithrediad rhyngddisgyblaethol hwn ei 
arwain gan Dr James White (Dirprwy Gyfarwyddwr 
Treialon Iechyd y Boblogaeth, Canolfan Treialon 
Ymchwil) ac mae’n cynnwys aelodau o Ganolfan 
Ymchwil Iechyd a Lles Cenedlaethol Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru, yn ogystal â phartneriaid mewn 
prifysgolion eraill ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Using publicly funded  
research data
Prif Ymchwilydd: Dr Gabriella Conti 

Un enghraifft o waith newydd a ariannwyd yn y 
cyfnod adrodd yw dwy astudiaeth sydd â gwerth 
cyfunol o tua £2M, sy’n cynnwys cydweithio 
gyda Phrif Ymchwilydd wedi’i leoli yn UCL. Mae 
Dr Gabriella Conti yn economegydd sydd wedi 
bod yn gweithio gyda’r Athro Mike Robling i 
gynnal dadansoddiadau pellach o setiau data a 
gynhyrchwyd o’i werthusiad o ymyriad ymweliad 
cartref arbenigol. Caiff yr astudiaethau newydd 
eu hariannu gan raglen Horizon 2020 yr UE a 
gan Sefydliad Nuffield. Byddant yn cynnwys data 
o dreialon Ewropeaidd cysylltiedig o’r un ymyriad 
ymweliad cartref, er mwyn archwilio sut mae 
elfennau’r ymyriad yn dod ynghyd i roi buddion 
arsylwadwy i deuluoedd. Mae’n enghraifft dda o sut 
mae data ymchwil a ariennir yn gyhoeddus yn cael 
ei ddefnyddio i ateb cwestiynau astudio newydd. 
Mae hyn yn cynyddu gwerth buddsoddiad ariannol 
gwreiddiol yr ymchwil. Bydd y ddwy astudiaeth 
yn manteisio ar gronfa ddata’r ymchwil a’r model 
cysylltu data a arloeswyd gan y tîm yng Nghaerdydd. 

Iechyd y boblogaeth

PATHOS
Prif Ymchwilwyr: Yr Athro Mererid Evans a’r  
Athro Terry Jones 

Nod yr astudiaeth PATHOS yw lleihau effeithiau 
tymor hir triniaeth canser y pen a’r gwddf. Gall y 
triniaethau presennol arwain at sgil effeithiau difrifol 
ar gyfer rhai cleifion; er enghraifft, peidio gallu llyncu. 
Mae’r astudiaeth hon yn archwilio sut gellir lleihau 
difrifoldeb y driniaeth; cynnal effeithlonrwydd, gan 
leihau’r canlyniadau gydol oes. 

Dewiswyd PATHOS i gael cefnogaeth gan yr 
ymgyrch Stand Up To Cancer ar gyfer Cancer 
Research UK. Yn 2019, derbyniodd yr astudiaeth 
grant o £2.15 miliwn gan Cancer Research UK 
i gyfrannu at ariannu darganfod triniaethau ar 
gyfer cleifion canser y pen a’r gwddf a allai wella 
ansawdd bywyd. 

AML18 ac AML19
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Nigel Russell

Mae lewcemia myeloid aciwt yn fath o ganser y 
gwaed sy’n effeithio ar dros 3,000 o gleifion y 
flwyddyn yn y DU. Mae’r ddau dreial rhyngwladol 
hwn yn recriwtio’r mwyafrif o gleifion sydd wedi 
cael diagnosis o’r clefyd hwn yn y DU, yn ogystal 
â Denmarc a Seland Newydd. Tra bod AML18 yn 
recriwtio cleifion hŷn, mwy bregus, mae AML19 yn 
recriwtio cleifion iau a mwy heini. 

Yn ogystal â gwerthuso triniaethau cyffuriau 
newydd â’r bwriad o wella cyfraddau goroesi, 
mae’r treialon hyn yn defnyddio technegau labordy 
mwy soffistigedig i fonitro’r ymateb i’r clefyd a’r 
ffordd o’i reoli. Caiff cleifion sydd â marciwr wedi’i 
werthuso gan labordy eu trefnu ar hap i’w monitro 
ai peidio, gyda’r nod o weld a all monitro wella 
cyfraddau goroesi yn ogystal ag ansawdd bywyd. 
Caiff yr astudiaethau hyn eu hariannu gan Cancer 
Research UK. 

Canser
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Heintiau, llid ac imiwnedd

THESEUS
Prif Ymchwilydd: Dr John Ingram

Caiff THESEUS ei ariannu gan raglen Asesu 
Technoleg Iechyd NIHR (gwerth £660,000) ac 
mae’n astudiaeth arsylwi dan arweiniad Dr John 
Ingram o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro. Caiff yr astudiaeth ei chydlynu’n llawn gan 
y Ganolfan, a’i nod yw deall yr opsiynau rheoli 
gorau ar gyfer hidradenitis suppurativa (HS) pan 
fydd y triniaethau llinell gyntaf yn methu. Mae 
HS yn glefyd croen cymharol gyffredin sy’n gallu 
bod yn boenus weithiau, a chaiff ei nodweddu 
gan gasgliadau (boils) rheolaidd mewn mannau 
plygiannol. Defnyddir sawl therapi ail-linell, gan 
gynnwys rhai meddygol, llawfeddygol a laser, gyda 
sail dystiolaeth gyfyngedig. 

Yn flaenorol, bu amrywiaeth sylweddol o ran 
yr offerynnau mesur deilliannau a ddefnyddir 
mewn astudiaethau HS. Bydd yr astudiaeth hon 
yn llywio dyluniad treialon HS yn y dyfodol ac yn 
helpu deall sut caiff triniaethau HS eu defnyddio 
ar hyn o bryd. Yn flaenorol, cafodd John Ingram 
ei gynorthwyo gan gymrodoriaeth ôl-ddoethurol a 
ddyfarnwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac 
yna derbyniodd gyllid prosiect Ymchwil er budd 
Cleifion a’r Cyhoedd Cymru ar gyfer yr astudiaeth 
INDUCE. Bellach, mae’n Brif Ymchwilydd ar 
astudiaeth Asesu Technoleg Iechyd mawr. 

15
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Pecyn  
gwaith 4: 

Goruchwylio’r 
gwaith o ariannu 

astudiaethau

POOL
Prif Ymchwilydd: Dr Julia Sanders 

Mae’r astudiaeth POOL a ariannwyd gan Asesu 
Technoleg Iechyd NIHR wedi llwyddo i gwblhau 
pob carreg filltir sefydlu mawr. Bydd yr astudiaeth 
yn pennu diogelwch esgoriadau dŵr mewn 
gwasanaethau mamolaeth yn y DU, sy’n driniaeth a 
ddefnyddir gan tua 60,000 o famau bob blwyddyn. 
Mae’r astudiaeth yn cynnwys cydweithio gyda 
chwmni meddalwedd sy’n cynorthwyo systemau 
gwybodaeth mamolaeth mewn safleoedd sy’n 
gymwys i gymryd rhan. 

Iechyd y boblogaeth

Cafodd yr astudiaeth 
EDDY ei dyfynnu yn 
Adroddiad y Cynulliad 
ar Ddeiseb P-04-682 
Sgrinio Rheolaidd ar 
gyfer Diabetes Math 
1 mewn Plant a  
Phobl Ifanc.

O’r Adroddiad:

“Roedd llythyr Rhwydwaith Diabetes Plant 
a Phobl Ifanc Cymru at y Pwyllgor Iechyd, 
Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn amlygu 
astudiaeth ddiweddar Prifysgol Caerdydd: 
Canfod Diabetes Math 1 yn Gynnar mewn 
Pobl Ifanc (EDDY). Roedd astudiaeth EDDY 
yn edrych ar ddichonoldeb darparu ymyrraeth 
addysgol gymunedol, gyda’r nod o godi 
ymwybyddiaeth o symptomau diabetes math 
1 ymhlith rhieni, athrawon a gweithwyr iechyd 
proffesiynol gofal sylfaenol.”

Cynnal astudiaethau  
o safon uchel a  

chynhyrchu allbynnau  
a fydd yn gwneud 

gwahaniaeth i’r cyhoedd
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Iechyd y boblogaeth

MIST
Prif Ymchwilydd: Dr Sue Channon 

Cyhoeddwyd adroddiad pwysig, sef astudiaeth MIST, 
a ariannwyd gan Gweithredu dros Blant. Roedd yr 
astudiaeth yn gwerthuso Gwasanaeth Ymyrraeth 
Aml-ddisgyblaeth Torfaen (MIST), sy’n darparu 
gwasanaeth cynhwysfawr therapiwtig sy’n gweithio 
gyda phlant a phobl ifanc rhwng 5 a 21 oed. Mae 
MIST yn darparu dewis amgen teuluol a chymunedol 
unigryw yn lle gofal preswyl i blant a phobl ifanc sydd 
ag anghenion iechyd meddwl cymhleth. 

Nid oedd llawer o ymchwil wedi’i wneud yn y maes, 
yn rhannol oherwydd cymhlethdod profiadau pobl 
ifanc a, hefyd, roedd diffyg tystiolaeth ymchwil 
gydlynus ynghylch gofal cymdeithasol ac iechyd 
meddwl er mwyn llywio ar arwain y gwasanaethau. 
Felly, roedd y gwaith ymchwil archwiliadol yn 
MIST wedi galluogi ymchwilwyr i amlygu elfennau 
allweddol ar gyfer model a ffordd o weithio gyda 
phlant a phobl ifanc yn y sector hwn. 

Roedd gan y tîm ymchwil 
ansoddol yn y Ganolfan 
brofiad arbenigol o 
ymgysylltu â chyfranogwyr 
ymchwil sy’n agored i 
niwed: gan ddefnyddio 
dulliau anffurfiol a 
hyblyg o gael mynediad i 
gyfranogwyr a defnyddio 
gweithgareddau chwarae a chrefftau 
fel ffordd o sefydlu perthynas ac ymgysylltiad 
gyda phlant, er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo’n 
gyfforddus yn sgwrsio gyda’r ymchwilydd. Rhoddodd 
hyn gyfle i archwilio cyflenwi ymyriadau cymhleth 
iawn yn fwy dwfn mewn lleoliad gofal cymdeithasol.

“Mae gweithio mewn partneriaeth 
ag ymchwilwyr o’r Ganolfan Treialon 
Ymchwil i ddysgu mwy am pam 
mae MIST yn gweithio wedi bod yn 
fenter gyffrous i ni. Mae prosiectau 
cydweithredol rhwng ysgolheigion, 
darparwyr gwasanaethau a 
chomisiynwyr yn rhoi cyfleoedd 
gwerthfawr i ddysgu, ac maen nhw 
o fudd i bawb.”
Gweithredu dros Blant
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Heintiau, llid ac imiwnedd

BATHE
Prif Ymchwilydd: Dr Miriam Santer

Gofynnodd yr astudiaeth BATHE a yw arllwys 
ychwanegion meddalhaol i’r bath yn cael unrhyw 
effaith mwy buddiol nag arferion rheoli ecsema 
arferol. Yn y prawf mwyaf hyd yma o ychwanegion 
bath meddalhaol, cafodd 482 o blant eu rhoi 
mewn dau grŵp: gofynnwyd i un grŵp ddefnyddio 
ychwanegion bath am flwyddyn gyfan, a gofynnwyd 
i’r llall beidio â’u defnyddio. Cwblhaodd teuluoedd 
holiaduron byr bob wythnos am y 16 wythnos 
gyntaf, yna pob 4 wythnos rhwng 16 a 52 wythnos. 
Yn yr astudiaeth, cafwyd tystiolaeth glir nad oedd yr 
ychwanegion meddalhaol yn darparu unrhyweffaith 
gadarnhaol ychwanegol ar ben gofal safonol. 

OSTRICH
Prif Ymchwilwyr: Yr Athro Chris Butler a’r  
Athro Nick Francis 

Cydlynodd y Ganolfan Treialon Ymchwil OSTRICH 
yn llawn, sef treial clinigol yn ymwneud â chost 
effeithlonrwydd a ariannwyd gan Y Sefydliad 
Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd, ac sy’n rhan 
o bartneriaeth gyda Chanolfan PRIME Cymru. 
Fel astudiaeth a gydlynwyd yn llawn, cymerodd y 
Ganolfan Treialon Ymchwil gyfrifoldeb dros yr holl 
weithrediadau hanfodol er mwyn cynnal y treial hwn, 
gan gynnwys rheoli’r treial, rheoli data, ystadegau a 
nyrsio ymchwil. Mae hyn wedi bod yn bosibl yn sgil yr 
ymrwymiad hir-sefydlog i ddatblygu methodolegwyr 
arbenigol mewn treialon heintiau dan arweiniad 
yr Athro Hood ac wedi’i gefnogi gan gyllid gan 
Lywodraeth Cymru. Mae canlyniadau’r astudiaeth 
wedi’u cyhoeddi yn The Lancet erbyn hyn. 

FLIGHT
Prif Ymchwilydd: Dr Charlotte Bradbury

Mae’r astudiaeth FLIGHT wedi cwblhau’r cam 
recriwtio yn llwyddiannus. Mae FLIGHT yn 
astudiaeth o ddau lwybr triniaeth ar gyfer cleifion 
sydd wedi cael diagnosis o thrombocytopenia 
imiwn (ITP) yn ddiweddar, sy’n achosi cleisio a 
gwaedu yn sgil cyfrif gwrthblatenni isel. Mae’n 
cymharu triniaeth steroid safonol â chyfuniad o 
steroidau a mycoffenolat (MMF). 

Rhoddir dos uchel o steroidau i gleifion i 
ddechrau, ond mae’r mwyafrif yn dioddef sgil 
effeithiau. Hefyd, mae mwyafrif y cleifion yn 
mynd yn sâl eto pan fydd y steroidau’n dod i ben: 
mae tua 20% yn aros yn iach yn y tymor hir. Mae 
triniaeth llinell gyntaf ar gyfer ITP yn annigonol, 
ond nid yw wedi cael ei herio ers degawdau. 

Nid yw ITP yn ganseraidd, ac mae’r effaith brin 
ar oroesiad ITP wedi’i atal, yn hanesyddol, rhag 
bod yn flaenoriaeth ariannu ymchwil. Mae hyn yn 
tanbrisio’r effaith niweidiol ddwys y mae diagnosis 
a thriniaeth ITP yn ei chael ar gleifion - ac mae 
llawer ohonynt yn ifanc. Ariannwyd yr astudiaeth 
hon gan Raglen Ymchwil er Budd Cleifion a’r 
Cyhoedd NIHR.
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Canser

FAKTION
Prif Ymchwilydd: Dr Robert Jones a  
Dr Sacha Howell

Gallai miliynau o gleifion â chanser y fron nad 
oes modd ei wella elwa ar ymchwil astudiaeth 
FAKTION a arweinir yng Nghymru.

Mae’r ymchwil yn dangos, trwy gyfuno therapi 
ymchwiliadol gyda thriniaeth safonol, gall cleifion 
ddisgwyl y bydd eu canser yn cael ei reoli am 
ddwbl yr amser.

Roedd y treial canser o’r enw FAKTION yn cynnwys 
140 o gleifion o 19 ysbyty ledled y DU, ac fe’i 
noddwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 
Felindre. Mae wedi’i arwain ar y cyd gan Dr Rob 
Jones o Ganolfan Ganser Felindre a Phrifysgol 
Caerdydd a Dr Sacha Howell o Ymddiriedolaeth 
Sefydliad GIG Christie a Phrifysgol Manceinion.

Roedd y 140 o gleifion wedi cael diagnosis o 
ganser y fron nad oes modd ei wella sy’n agored i 
driniaeth hormonau, a elwir yn ganser sy’n ymateb 
yn gadarnhaol i dderbyn oestrogen.

Cafodd un o’r cleifion, Susan Cunningham, meddyg 
sydd wedi ymddeol o Gaerdydd, ddiagnosis o 
ganser y fron am y tro cyntaf yn 2005. Ymunodd â’r 
treial yn 2017 ar ôl iddi ddarganfod bod ei chanser 
wedi lledaenu ac nad oedd modd ei wella.

“Rwy’n obeithiol iawn ar gyfer y dyfodol trwy 
gymryd rhan ynddo. Rwyf i wedi bod yn gymharol 
dda yn ystod y ddwy flynedd diwethaf o ganlyniad. 
Ar y dechrau, roeddwn i o’r farn na fyddwn i’n gweld 
fy wyrion ond rwy’n gobeithio bellach y bydda i’n 
byw’n hirach o lawer ac yn gweld fy nheulu’n tyfu.”

Y meddwl, yr ymennydd, a niwrowyddorau

SenITA
Prif Ymchwilydd: Sue Delport a  
Dr Rachel McNamara

Mae SenITA yn hapdreial rheoledig pragmatig o 
therapi integreiddio synhwyraidd wedi ei gymharu 
â gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu 
synhwyraidd mewn anhwylderau ar y sbectrwm 
awtistiaeth mewn plant, a’i effaith ar anawsterau 
ymddygiadol, sgiliau addasu a chymdeithasoli. 

Sicrhaodd Rachel McNamara a thîm ei threial 
bod treial SenITA ar gyfer therapi integreiddio 
synhwyraidd ar gyfer awtistiaeth yn derbyn 
cymeradwyaeth ffurfiol i barhau i recriwtio, wedi 
iddo gyrraedd cerrig milltir peilot mawr yn fewnol. 

Roedd hyn yn arbennig o heriol  ar gyfer tîm y 
Ganolfan Treialon Ymchwil yn sgil oedi mawr wrth 
drafod costau ychwanegol triniaethau yn Lloegr. 

Agorodd SenITA yn 2016, mae’n rhedeg hyd 
at 2020 ac mae’n cael ei ariannu gan Raglen 
Asesu Technoleg Iechyd NIHR gyda grant gwerth 
£1,193,553. 

Aelodau tîm yr astudiaeth FAKTION yn ASCO. Dewisodd 
Pwyllgor Rhaglen Wyddonol Cymdeithas Oncoleg Glinigol 
America (ASCO) FAKTION ar gyfer Cyfarfod Blynyddol ASCO 
2019, o dros 6,200 o grynodebau a gyflwynwyd. 
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Enw
Gemma Warren

Ym mha astudiaeth y buoch 
chi’n rhan ohoni?
Dwi wedi ymwneud ag astudiaeth SenlTA ers mis 
Mawrth 2017. 

Pam wnaethoch chi benderfynu 
cymryd rhan yn yr astudiaeth?
Penderfynais gymryd rhan yn yr astudiaeth gan 
fod fy merch (sydd ag anhwylder ar y sbectrwm 
awtistig (ASD)) wedi elwa o gael Therapi 
Integreiddio Synhwyraidd.   

Sut glywsoch chi am  
yr astudiaeth?
Dywedodd y Therapydd Galwedigaethol yr oedd 
hi’n mynd i’w weld wrtha i am yr astudiaeth. 

Sut brofiad oedd cymryd  
rhan mewn astudiaeth?
Gan nad oeddwn wedi cymryd rhan mewn unrhyw 
dreial/astudiaeth o’r blaen, roeddwn i ychydig yn 
nerfus am yr hyn oedd i’w ddisgwyl gen i a sut 
gallai fy safbwyntiau gyfrannu at fy astudiaeth. I 
ddechrau, roedd gwybodaeth helaeth a phrofiad 
y tîm a oedd yn cynnal yr astudiaeth yn codi ofn 
arna i, ond sylweddolais yn raddol fod modd i 
mi gynnig fy mhrofiad fy hun o fagu plentyn ag 
Anhwylder Sbectrwm Awtistig. 

Beth oedd fwyaf anarferol am 
gymryd rhan yn y treial?
Un o’r profiadau mwyaf anarferol i mi oedd 
cymryd rhan mewn fideo oedd yn dangos rhai o fy 
mhrofiadau fy hun o fagu plentyn ag ASD. 

A fyddech yn argymell y 
cyhoedd i fod yn Gynrychiolwyr 
Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd 
(PPI) yn y dyfodol?
Byddwn yn annog y cyhoedd i gefnogi 
astudiaethau gan fod eu mewnbwn yn werthfawr, 
ac mae ganddynt safbwynt gwahanol ar y pwnc 
sy’n cael ei ymchwilio. Mae’r treialon hyn yn 
bwysig. Gyda lwc, gall astudiaethau fel hyn alluogi 
plant i gael therapi ymyrryd cynnar yn y dyfodol a 
gall rhieni gael ddeall anawsterau eu plant yn well. 

Cynrychiolydd claf SenITA 
ASTUDIAETH ACHOS
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Pecyn  
gwaith 5:

Sicrhau datblygiad 
methodolegol a 

phroffesiynol

Datblygu ffyrdd  
newydd o ateb cwestiynau 
clinigol pwysig a chynnal 

gweithlu dynamig  
a phroffesiynol.

Ystadegau 
Er mwyn cyd-fynd â’r arweinyddiaeth newydd gan 
yr Athro Adrian Mander, mae’r grŵp ystadegau 
yn adnewyddu eu strategaeth fethodolegol, o 
ystyried eu diddordebau ymchwil sy’n cwmpasu 
dyluniadau effeithlon, Astudiaethau o fewn Treial, 
Treialon o fewn Carfanau, dyluniadau newydd, 
defnyddio data arferol mewn treialon, dulliau ar 
gyfer trin data sydd ar goll, rhannu data, meta-
ddadansoddi data cyfranogwyr unigol, cydymffurfio 
o fewn treialon, sgorio tueddiadau, cyfresi amser y 
torrwyd ar eu traws, treialon aml-gangen ac aml-
gam, tyfu dos ar sail model, treialon platfform a 
dyluniadau ymaddasol sy’n defnyddio dulliau i 
wella’r ffyrdd y caiff treialon eu cynnal. Dechreuwyd 
y gweithgareddau cychwynnol gyda diwrnod cwrdd i 
ffwrdd a ganolbwyntiodd ar gydweithio a chryfderau. 
Yn dilyn hyn, dros y chwe mis nesaf, datblygir 
strategaeth ar gyfer datblygu dulliau ymchwil. 

Mapio ymyriadau 
Cynhaliodd y Ganolfan Treialon Ymchwil, y 
Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil De 
-ddwyrain Cymru a Chanolfan PRIME Cymru 
weithdy ar y cyd ar gyfer 24 o ymchwilwyr 
o gefndiroedd amrywiol ynghylch mapio 
ymyriadau, sef protocol ar gyfer datblygu 
ymyriadau newid ymddygiad, ym mis 
Tachwedd 2018. Arweiniwyd y gweithdy gan yr 
Athro Gerjo Kok a Dr Gill Ten Hoor o Brifysgol 
Maastricht. Ystyriodd y gweithdy ffactorau 
ymddygiadol, theorïau i lunio sail i ddatblygu 
dulliau ac ymyriadau newid ymddygiad i 
sicrhau cyflenwi effeithiol. Roedd hwn yn 
gyfle da i fyfyrio ar ein hymarfer presennol a 
pharhau i ehangu’r methodolegau yr ydym 
yn eu defnyddio fel arfer wrth ddatblygu a 
gwerthuso ymyriadau cymhleth. 
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Grŵp ansoddol 
Ym mis Chwefror 2019, cynhaliodd y grŵp 
ymchwilwyr ansoddol yn y Ganolfan ddiwrnod 
cwrdd i ffwrdd i adolygu eu cynnydd wrth 
ddatblygu grŵp methodolegol cydlynol ac 
integredig fel rhan o’r uned dreialon. Nod y 
diwrnod cwrdd i ffwrdd oedd mapio’r model 
ymchwil ansoddol yn ffurfiol yn y Ganolfan i 
ddangos sut mae’n gweithredu ochr yn ochr 
â methodolegau a dyluniadau astudiaethau 
eraill, y cyfleoedd a’r heriau sy’n ei wynebu 
wrth fod yn rhan o uned treialon a meysydd ar 
gyfer datblygu yn y dyfodol. Bydd yr adolygiad 
yn arwain at gyhoeddiad fydd yn llywio 
unedau treialon a chanolfannau ymchwil 
eraill o brofiad y grwpiau, sy’n parhau i fod yn 
syniad weddol newydd yng nghyd-destun y DU. 

“Ar ôl yr wythnos hon, mae 
gennym lawer o gynlluniau ar 
gyfer cydweithio yn y dyfodol, 
mae gennyf sawl ffrind newydd, 
ac mae gennym ni bapurau 
wedi’u cynllunio yn barod. Rwy’n 
gadael wedi cael fy ysbrydoli gan 
arweinydd benywaidd cryf sy’n creu 
amgylchedd sy’n annog pobl i dyfu 
a datblygu ac rwy’n gobeithio rhoi 
hyn ar waith yn ôl yn Antwerp.”

Dr Sybil Anthierens, sef cymdeithasegydd 
gofal sylfaenol o Antwerp, yn myfyrio ar 
ei hymweliad â Phrifysgol Caerdydd a’r 
Ganolfan Treialon Ymchwil

Sylfeini mewn Ymchwil ar gyfer 
staff y GIG 
Yn ystod mis Hydref 2018, cyfrannodd aelodau o dîm 
y Ganolfan Treialon Ymchwil at Gwrs ‘Sylfeini mewn 
Ymchwil’ Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer staff 
y GIG sy’n gweithio mewn rolau ymchwil. Mae’r cwrs 
yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr iddynt am y 
dulliau ystadegol ac agweddau monitro ar ymchwil 
treialon clinigol. Roedd gennym ni gynrychiolwyr 
o’r Ganolfan o’r adrannau sicrhau ansawdd, rheoli 
treialon ac ystadegau yn y digwyddiad hwn. 
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Ymchwilydd arbenigol  
data arferol 
Fel ymchwilydd arbenigol data arferol y Ganolfan, 
mae Dr Fiona Lugg-Widger wedi parhau i arwain 
sawl menter, ar y cyd â’r arweinydd Cyfarwyddo, 
sef yr Athro Mike Robling. Mae’r rhain wedi 
cynnwys sefydlu rhwydwaith o ymchwilwyr sydd 
â diddordeb ym Mhrifysgol Caerdydd, datblygu 
strategaeth ymchwil gyda’r Ganolfan ar gyfer data 
arferol ac ennill a chyflenwi sawl astudiaeth a 
ariennir sy’n canolbwyntio’n llwyr neu’n sylweddol 
ar ddata arferol, o fewn gofal iechyd ac mewn 
sectorau eraill. Mae Fiona wedi gweithio gyda 
darparwyr data yn y DU fel NHS Digital er mwyn 
gwella mynediad at ddata arferol a’i ddefnyddio ar 
gyfer astudiaethau unigol, a chynhaliwyd cyfarfod 
yn ddiweddar gyda’u tîm, a darparodd dystiolaeth 
ysgrifenedig ac ar lafar i ymchwiliad Pwyllgor 
Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Lywodraethu Digidol. 

Uchafbwyntiau’r Staff 
•  Mae Carolyn Blake, sef Swyddog 

Gweinyddu a Datblygu, yn astudio ar  
gyfer Diploma Dysgu a Datblygu Lefel 5 
gyda’r Sefydliad Siartredig Personél a 
Datblygu (CIPD) 

•  Mae Angharad Jones, sef y Rheolwr 
Ymchwil, yn astudio ar gyfer y Tystysgrif 
Ôl-raddedig mewn Gweinyddu, Rheoli 
ac Arwain Addysg Uwch y Gymdeithas 
Gweinyddwyr Prifysgol 

•  Enillodd Dr David Gillespie gymrodoriaeth 
ôl-ddoethurol cystadleuol i astudio 
ymlyniaeth wrth feddyginiaeth PrEP 

•  Llwyddodd Dr Magdalena Meissner i 
ennill cymrodoriaeth treial clinigol Cancer 
Research UK mewn cydweithrediad â’r 
Ganolfan Treialon Ymchwil

•  Enillodd Dr Rebecca Milton Wobr Cyfraniad 
Rhagorol i Waith Rhyngwladol, Medic Star 
2019, Prifysgol Caerdydd 

•  Pasiodd Sarah Rees ei viva ac ennill ei PhD: 
Datblygu ymyriad i gynorthwyo meddygon a 
myfyrwyr meddygaeth gyda’u penderfyniad 
ynghylch datgelu eu salwch meddwl - gyda 
chymorth gan yr Athro Debbie Cohen, 
yr Ysgol Meddygaeth, a’r Athro Michael 
Robling o’r Ganolfan Treialon Ymchwil. 
Mae’r Ganolfan yn cynorthwyo sawl  
myfyriwr PhD

•  Derbyniodd Mike Robling ei wobr 25 
mlynedd o wasanaeth i Brifysgol Caerdydd 

“Fy ngoruchwylwyr oedd yr Athro 
Debbie Cohen a’r Athro Michael 
Robling yn y Ganolfan Treialon 
Ymchwil. Rhyngddynt, roedd 
ganddynt gyfoeth o brofiad i fanteisio 
arno. Roeddwn yn teimlo’n lwcus 
iawn bod gennyf oruchwylwyr mor 
wybodus a meddylgar i roi cymorth 
ac arweiniad i fi trwy daith fy PhD, 
sy’n gallu bod yn lladdfa weithiau!”

Sarah Rees, a enillodd ei PhD gyda chymorth 
gan y Ganolfan Treialon Ymchwil

Yr Athro Julia Sanders, a ddechreuodd ei hymchwil yn y Ganolfan, 
yn y canol ar yr ochr dde yn y llun, yn dal ei thystysgrif ar gyfer ei 
gwobr BMJ Research Paper of the Year ar gyfer BUMPES. 

Vicky Shepherd enillodd y wobr am y poster gorau yng 
nghynhadledd blynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018. 
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Cymrodoriaeth L’Oréal 
Mae myfyriwr graddedig MSc a PhD Prifysgol 
Caerdydd, sef Dr Hanan Khalil, wedi ennill 
Cymrodoriaeth nodedig L’Oréal-UNESCO i Fenywod 
ym maes Gwyddoniaeth ar gyfer ei gwaith ar y 
cysylltiad rhwng lefelau magnesiwm a lles iechyd 
meddwl a’r corff. Goruchwyliwr ei PhD oedd yr 
Athro Monica Busse, sydd bellach yn Gyfarwyddwr 
y Meddwl, yr Ymennydd a Niwrowyddorau yn y 
Ganolfan Treialon Ymchwil. 

“Fy mentoriaid yw’r bobl wnaeth 
ddylanwadu fwyaf arnaf yn ystod fy 
ngyrfa. Yn wir, roedd fy mentor PhD 
yn fenyw gref iawn a dysgais lawer o 
sgiliau sy’n rhan o fod yn ymchwilydd 
llwyddiannus ganddi, nid sgiliau 
gwyddoniaeth ac ymchwil yn unig.”

Dr Hanan Khalil

Enillodd Dr Hanan Khalil Gymrodoriaeth Menywod mewn 
Gwyddoniaeth L’Oréal-UNESCO. 

Y Ganolfan Treialon Ymchwil yn cyfrannu at Wobr Athena SWAN 
llwyddiannus  
Mae gwobr efydd wedi’i rhoi i Ysgol  
Meddygaeth Caerdydd am ymroi i leddfu 
anghydraddoldeb rhwng dynion a merched  
yn ôl Siarter Athena SWAN. 

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun i gydnabod 
prifysgolion yn y DU sy’n gweithio i hyrwyddo 
cydraddoldeb rhwng dynion a menywod a 
chynrychiolaeth menywod yn y byd academaidd. 

Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol i gydnabod 
cydraddoldeb ym meysydd gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg, meddygaeth a 
mathemateg ond mae bellach wedi’i ymestyn 
hefyd i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y 
dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes 
a’r gyfraith, yn ogystal â rolau proffesiynol a 
chefnogi, ac ar gyfer myfyrwyr a staff trawsrywiol. 

Enillodd Dr Eleni Glarou le cystadleuol wedi’i ariannu ar gyfer 
PhD mewn Meddygaeth Boblogaeth: Deall cyfathrebu rhwng 
mwy nag un parti mewn sesiynau therapi ar gyfer plant ag 
Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) ac anawsterau Prosesu 
Synhwyraidd (SP). 
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Pecyn  
gwaith 6:

Cefnogi arloesedd 
gan y GIG ac 
ymarfer gofal 
cymdeithasol

Helpu staff y GIG a 
staff gofal cymdeithasol 

yng Nghymru i ddatblygu eu 
hymchwil eu hunain i fynd i’r 
afael â chwestiynau pwysig 
ynghylch y gofal a roddir i 

gleifion a’r cyhoedd

Yn 2018, gweithiodd Gwasanaeth 
Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) 
De-ddwyrain Cymru gyda Chymuned 
Cynnwys y Cyhoedd Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru i ffurfio Grŵp sy’n 
Barod am Adolygiad Ymchwil. 
Mae hwn yn grŵp o ddeg aelod o’r cyhoedd sy’n 
barod i adolygu ceisiadau am gyllid a darparu 
adborth gan glaf, gofalwr, aelod o’r teulu, 
defnyddiwr gwasanaeth neu safbwynt y cyhoedd. 
Tasg gyntaf y grŵp oedd darparu adborth ar 
geisiadau a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr, gan 
gynnwys cynllun ariannu Ymchwil er Budd Cleifion 
a’r Cyhoedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

Ar y cyfan, cefnogodd RDCS De-ddwyrain Cymru 
11 o ymarferwyr y GIG o 4 Bwrdd Iechyd i 
ddatblygu ceisiadau i’r cynllun Ymchwil er Budd 
Cleifion a’r Cyhoedd eleni. Cyflwynwyd wyth cais, 
a phenderfynodd y tri prif ymchwilydd arall nad 
oedd modd cyflawni eu prosiectau o fewn y cyllid 
oedd ar gael, felly mae’r tîm wedi bod yn gweithio 
gyda nhw i gyflwyno ceisiadau i wahanol gyllidwyr. 

Cefnogodd y tîm chwe chais llwybr i bortffolio gan 
ymarferwyr mewn pedwar bwrdd iechyd, a gwnaed 
tri cais arall i’r cynllun hwn ar sail y cymorth yr oedd 
y tîm wedi’i ddarparu eisoes. 

Gweithiodd RDCS De-ddwyrain Cymru gyda 
phartneriaid mewn pedwar gwahanol faes 
arbenigol i gynnal digwyddiadau wedi’u 
teilwra er mwyn meithrin gallu. Cynhaliodd 
RDCS De-ddwyrain Cymru ddigwyddiad 
gyda ffisiotherapyddion yn y Gwasanaethau 
Cyhyrysgerbydol yng Nghwm Taf. Nod gyffredinol 
y diwrnod oedd datblygu eu cynllun strategol 
pum mlynedd ac, fel rhan o’r diwrnod, cynhaliodd 
RDCS De-ddwyrain Cymru weithdy ymchwil 
yn cynorthwyo’r ffisiotherapyddion i ddatblygu 
eu syniadau ymchwil. Cyflwynodd 17 o 
ffisiotherapyddion syniadau ymchwil i’w trafod. 

Cynhaliodd y tîm eu tri digwyddiad agored 
rheolaidd ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol: 

•  Y digwyddiad “syniadau cynnar” ym mis Ebrill 
oedd dechrau’r cylch, a roddodd gyflwyniad i 
ymarferwyr i’r broses o symud syniad ymlaen 
o ymarfer a datblygu cynnig ymchwil. 

•  Roedd yr ail ddigwyddiad, sef “Datblygu 
cais am gyllid” ym mis Medi yn ystyried y 
broses cyflwyno cais yn fwy manwl 

•  Yna, cynhaliwyd encil ysgrifennu amhreswyl 
dau ddiwrnod o hyd ym mis Tachwedd i roi 
cyfle i gynrychiolwyr ganolbwyntio ar lunio 
ceisiadau, gyda chymorth gan y tîm ac 
ymgynghorwyr ymchwil eraill 
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Yn y grŵp diddordeb ymchwil Cardiothorasig, 
cyflwynodd RDCS De-ddwyrain Cymru drosolwg o’i 
wasanaeth ac, bellach, mae’r grŵp yn gweithio ar 
gynigion penodol. Cynhaliwyd diwrnod gweithdy ar 
y cyd gyda’r Fforwm Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlu 
ym mis Rhagfyr, dan arweiniad yr Athro Julia 
Sanders, sef arweinydd arbenigol Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru. Daeth 15 o ymarferwyr y 
GIG o bedwar Bwrdd Iechyd a chwech ysgolhaig 
clinigol i’r digwyddiad, oedd yn canolbwyntio 
ar greu ceisiadau cyllid ymchwil. Ar hyn o bryd, 
mae un cais am gyllid a drafodwyd ar y diwrnod 
hwnnw yn cael ei ddatblygu ymhellach, ac mae 
digwyddiad arall er mwyn archwilio un o’r pynciau 
eraill wedi’i drefnu ar gyfer mis Mehefin 2019. Yn 
ddiweddar, maen nhw wedi cyfarfod â’r arweinwyr 
Strategaeth Ymchwil Fferylliaeth i ystyried y 
ffordd orau o weithredu ar y diwrnod astudio a 
gynhaliwyd yn 2018. 

Ym mis Ionawr 2019, mynychodd aelod 
o RDCS De-ddwyrain Cymru Brif Seminar 
Fforwm Polisi Cymru: Mynd ati i greu Cymru 
Iachach - integreiddio’r system iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r llwybr ar gyfer 
cymorth ymchwil gofal cymdeithasol yn parhau 
i fod yn heriol, ond maen nhw wedi darparu 
cymorth i ymarferwyr mewn tri sefydliad gofal 
cymdeithasol. Mae’r llwybr hwn wrthi’n cael ei 
ystyried gan bwyllgor Cymru gyfan RDCS ac mae 
tîm De-ddwyrain Cymru’n creu cysylltiadau gyda 
chynrychiolydd lleol newydd Ysgol Ymchwil Gofal 
Cymdeithasol Cymru. 

Mae RDCS De-ddwyrain Cymru’n aros i glywed 
am y ceisiadau sydd wedi cyrraedd cam olaf y 
cynlluniau Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ond yn y flwyddyn 
rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, 
roedd o leiaf chwe cais yn llwyddiannus, gyda 
chyfanswm o £570,894.
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Mae Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil 
(RDCS) De-ddwyrain Cymru yn cefnogi staff 
sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
ac ym maes gofal cymdeithasol er mwyn datblygu cynigion 
ariannu ymchwil o ansawdd uchel.

Ebrill  
2018 

Mawrth  
2019

Y Gwasanaeth Dylunio a  
Chynnal Ymchwil (RDCS)

Ymgysylltu Cefnogi Adeilad 
Adnoddau Ymchwil 

   Ymgynghoriad ymchwil grŵp 
gyda ffisiotherapyddion 
yn y Gwasanaethau 
Cyhyrysgerbydol ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

   Gweithdy ymchwil ar y cyd 
â’r Fforwm Iechyd Rhywiol  
ac Atgenhedlu

Ymchwil Bwrdd Iechyd a Chynadleddau Datblygiad  

Cynhadledd flynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Prif Seminar Fforwm Polisi Cymru:  
Mynd ati i greu Cymru Iachach 

Grŵp diddordeb ymchwil cardiothorasig 

Gwasanaeth a ddarperir  
gan ymgynghorwyr RDCS  
o’r Ganolfan Ymchwil 
Treialon, y grŵp mwyaf 
o staff treialon clinigol 
academaidd yng Nghymru.

144
o geisiadau am gymorth  
ymgynghorwyr RDCS

yw cyfanswm  
gwerth y ceisiadau  
llwyddiannus am arian

£570,894

Cleientiaid o

4 
Bwrdd Iechyd yng Nghymru

6
chais llwyddiannus

Mae

25
o unigolion yn cyflwyno  
ceisiadau am arian ymchwil
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Casgliad
Bwriad y Ganolfan Treialon Ymchwil yw gwella 
iechyd a lles y cyhoedd trwy ragoriaeth ymchwil. 
Mae’n cyflawni hyn trwy ddenu, hyfforddi, 
cefnogi a datblygu’r amrywiaeth eang o staff 
o ansawdd uchel sy’n angenrheidiol er mwyn 
cyflenwi ymchwil blaengar. Mae’r cwestiynau 
ymchwil rydym yn eu hateb yn cael eu sbarduno 
gan brofiad clinigwyr, cyfraniadau gan gleifion, 
anghenion polisi a chyd-destun cymdeithasol-
economaidd ein gwasanaethau cyhoeddus. 
Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae twf 
sylweddol y Ganolfan wedi cael ei gyflawni 
trwy uno unedau treialon presennol Prifysgol 
Caerdydd yn hanesyddol, cydweithio hanfodol ac 
effeithiol gydag amrywiaeth eang o ymchwilwyr 
ledled Cymru a’r DU yn fwy cyffredinol, ac 
ymrwymiad ac arbenigedd ei staff ei hun. 

Roedd tyfu i’r fath raddfa yn galw am 
ganolbwyntio’n barhaus ar reoli ansawdd 
a chydymffurfio â rheoliadau ar draws yr 
amrywiaeth eang o fathau o astudiaethau 
rydym yn eu cefnogi. Mae’r rhain yn cynnwys 
treialon clinigol ymaddasol, astudiaethau arsylwi 
sy’n defnyddio data arferol, astudiaethau 
ethnograffig ar raddfa eang, astudiaethau 
hyfywedd ar raddfa lai mewn lleoliadau amrywiol 
a llawer mwy. Mae ein cymorth craidd gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a gan Cancer 
Research UK yn hanfodol wrth gynnal y fath 
ragoriaeth. Mae perfformiad y Ganolfan dros 
y flwyddyn ddiwethaf, gyda 43 o astudiaethau 
newydd, £20.3M o gyllid cystadleuol wedi’i 
ddyfarnu, 154 o gyfleoedd cynnwys y cyhoedd 
a 87 o bapurau wedi’u cyhoeddi, yn rhoi syniad 
o’r gwahaniaeth y mae’r Ganolfan yn parhau 
i’w wneud i ganfod mwy o dystiolaeth i newid 
ymarfer a gwella iechyd y cyhoedd yng Nghymru. 
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Edrych i’r dyfodol
Ym mlwyddyn olaf cyfnod ariannol presennol Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru, rydym yn datblygu mentrau 
gwyrdd sy’n gymesur â risgiau, er mwyn cyd-fynd â’n 
nod o gyflawni effeithlonrwydd mewn ymchwil. 

Byddwn yn ehangu ein ffocws ar gynnwys cleifion a’r 
cyhoedd mewn ymchwil gan weithio gyda’n Canolfan 
Cynnwys y Cyhoedd ac Ymgysylltu â Nhw newydd, 
a pharhau â’n busnes craidd, sef dod â thimau 
ynghyd i ennill cyllid grant. Ynghyd â hyn, a chyflenwi 
treialon ac astudiaethau o ansawdd uchel, rydym yn 
gweithio i geisio mynd i’r afael ag ansicrwydd Brexit: 
rydym ni wedi cynllunio cystal ag y gallwn ar gyfer 
y cyflenwad meddyginiaethau ar gyfer treialon, ac 
mae gennym ni drefniadau ar waith diolch i’r Cyngor 
Ymchwil Feddygol (MRC). Hefyd, rydym wrthi’n 
aildrefnu gofod ar draws y Ganolfan, i gyd-fynd â’n 
nifer cynyddol o staff a myfyrwyr. 

Ar hyn o bryd, rydym ynghlwm â phroses ail-
gomisiynu, ar y cyd â chydweithrediadau newydd 
a pharhaus a rhagor o gynigion i Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru. 

Bydd ein Canolfan Cynnwys y Cyhoedd ac 
Ymgysylltu â Nhw yn parhau i gael ei hymgorffori 
ar draws y Ganolfan a bydd yn dod yn rhan o fwy 
o weithgareddau, gan gynnwys adolygu’r cynllun 
ymgysylltu ar astudiaethau newydd. 

 Byddwn yn trefnu darlith agoriadol i’r cyhoedd ar 
gyfer yr Athro Adrian Mander. 

Posibilrwydd o astudiaethau mawr newydd (yn 
seiliedig ar gynigion newydd) ac astudiaethau 
newydd cyffrous sy’n dechrau datblygu, gan 
gynnwys Ffrindiau FRANK a CENTRIC. 

Bydd astudiaethau mawr fel Blociau Adeiladu 2 a 
Hyder mewn Gofal yn adrodd ar eu canlyniadau. 

Rydym yn parhau i gynyddu nifer y myfyrwyr 
ymchwil ôl-raddedig a chymrodorion sy’n gweithio 
ochr yn ochr â’n treialon a’n hastudiaethau. 

Hefyd, rydym yn gweithio tuag at fod yn uned treialon 
clinigol wyrddach ac mae gennym gynlluniau i fynd i’r 
afael â llwyth gwaith a dulliau sy’n gymesur i risgiau 
er mwyn creu amgylchedd gwaith mwy hwylus fyth. 
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Cysylltu â ni
Mae’r Ganolfan Treialon Ymchwil yn fodlon ystyried unrhyw astudiaeth wedi’i 
dylunio’n dda neu syniad i’w dreialu, hyd yn oed os ydynt y tu hwnt i’w meysydd 
ymchwil presennol. Am ragor o wybodaeth am weithio gyda’n tîm ymchwil neu gael 
gwybod am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf:

Ebost: ctr@cardiff.ac.uk

Ffôn: 029 2068 7620

Trydar: @CTRCardiffUni

Blog: blogs.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research

Gwefan: www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research

Diolch
Dymuna’r Ganolfan Ymchwil Treialon ddiolch i 
bob aelod o’r cyhoedd a phob un sy’n cymryd 
rhan yn ein hastudiaethau, sy’n rhoi o’u hamser 
yn wirfoddol ac yn hael er mwyn helpu i wella 
canlyniadau iechyd ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol. Ein gweledigaeth yw datblygu diwylliant 
sy’n fwy seiliedig ar dystiolaeth er mwyn i ni ddod 
i wybod am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n 
gweithio. Mae hyn yn amhosibl heb eich cyfraniad 
a’ch cefnogaeth chi. 

Diolch yn fawr i’n holl “gynrychiolwyr lleyg” sy’n 
rhoi o’u hamser i gymryd rhan mewn grwpiau 
rheoli astudiaethau, pwyllgorau llywio, ac sy’n 
ymwneud â gwaith ymchwil ac yn cymryd rhan yn 
yr ymchwil. Rydych yn llywio cwestiynau ymchwil, 
gwaith llunio astudiaethau, cynllunio, rheoli a 
llunio adroddiadau, sicrhau bod deunyddiau 
astudio yn ddefnyddiol i’r cyhoedd – ac yn y pen 
draw, yn helpu ein holl astudiaethau i gael eu 
cwblhau a’u cyhoeddi’n llwyddiannus.

Diolch i Seth Oliver / www.fizzievents.com/  
@relationalsoup am ei ganiatâd i ddefnyddio 
lluniau o ddigwyddiad cyd-gynhyrchu LEAP-MS.

Wrth baratoi’r adroddiad hwn, rydym  
yn diolch i’n cynrychiolwyr o Ganolfan 
Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd (PI&E), 
Sue Campbell a Sarah Peddle.

Sue Campbell Sarah Peddle 
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