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Rhagair
Cenhadaeth a nodau strategol
Mae’r Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn un o unedau treialon clinigol 
cofrestredig Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y 
DU sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â chlefydau 
a phryderon iechyd mawr ein hoes. Rydym yn 
gweithio gydag ymchwilwyr i gynhyrchu tystiolaeth 
ymchwil ar gyfer arweinwyr polisi, comisiynwyr 
gwasanaethau ac ymarferwyr ar y triniaethau a’r 
gwasanaethau a all wella iechyd a lles y cyhoedd.  

Partneriaid a buddiolwyr 
allweddol y rhaglen
Mae’r Ganolfan yn derbyn arian seilwaith gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Cancer Research 
UK. Mae’r arian hwn yn golygu y gallwn fuddsoddi 
mewn gweithgareddau craidd sy’n ofynnol er 
mwyn dylunio a goruchwylio astudiaethau o 
ansawdd uchel ac ennill arian allanol er mwyn 
sicrhau y gallant gael eu cynnal, eu dadansoddi 
a’u cyhoeddi. Ymchwil sylfaenol gan ymchwilwyr 
allanol ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol 
sy’n cyfrif am y rhan fwyaf o’r gwaith a wnawn. 

Mae’r buddiolwyr posibl yn eang, gan adlewyrchu’r 
ystod o astudiaethau ac ymchwilwyr rydym 
yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, gan 
gynnwys: cleifion; aelodau o’r cyhoedd; 
darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol; llunwyr polisi ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol. Fe’u lleolir yng Nghymru, yng 
ngweddill y DU a thu hwnt.

Sut rydym yn gweithio
Mae ein 139 o ymchwilwyr a staff proffesiynol 
yn gweithio ar draws pedair is-adran ac o fewn 
timau trawsbynciol (gwasanaethau gwybodaeth, 
technoleg gwybodaeth, sicrhau ansawdd a 
materion rheoliadol a gwasanaethau proffesiynol). 
Mae ein portffolio ymchwil cyfredol yn cynnwys 
gwerthusiadau o gyffuriau ac ymyriadau gofal 
iechyd cymhleth, astudiaethau o fecanweithiau 
clefyd a thriniaethau, astudiaethau o garfannau a 
threialon sy’n llywio polisïau ac arferion ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol.  

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn rhoi 
cymorth ariannol penodol i dair o’n his-adrannau: 
Iechyd y Boblogaeth; Y Cof, yr Ymennydd 
a Niwrowyddoniaeth; a Heintiau, Llidau ac 
Imiwnedd, yn ogystal â Gwasanaeth Dylunio a 
Chynnal Ymchwil De-ddwyrain Cymru. 

Pwy yw pwy ac is-adrannau
Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Treialon (a 
Chyfarwyddwr yr Is-adran Heintiau, Llidau 
ac Imiwnedd) yw’r Athro Kerry Hood. Fe’i 
cefnogir gan uwch dîm arwain sy’n cynnwys 
yr Athro Michael Robling (Is-adran Iechyd y 
Boblogaeth), yr Athro Monica Busse (Is-adran 
y Cof, yr Ymennydd a Niwrowyddoniaeth), yr 
Athro Richard Adams (yr Is-adran Canser) a Dr 
Sue Channon (Gwasanaeth Dylunio a Chynnal 
Ymchwil De-ddwyrain Cymru). 
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Heintiau, llidau  
ac imiwnedd

Y cof, yr ymennydd  
a niwrowyddoniaeth

Canser Iechyd y  
boblogaeth

Is-adrannau’r Ganolfan Ymchwil Treialon

Penaethiaid Is-adrannau a’r Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil

Dr Sue Channon,  
Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Dylunio a Chynnal Ymchwil 
(EDCS) De-ddwyrain Cymru

Yr Athro Mike Robling, 
Cyfarwyddwr Is-adran  
Iechyd y Boblogaeth

Yr Athro Monica Busse, 
Cyfarwyddwr Is-adran  

y Cof, yr Ymennydd  
a Niwrowyddoniaeth

Yr Athro Richard Adams, 
Cyfarwyddwr yr  
Is-adran Canser

Yr Athro Kerry Hood, 
Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil 

Treialon a’r Is-adran Heintiau, 
Llidau ac Imiwnedd
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Pecynnau gwaith
O fewn Is-adrannau Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru, rydym yn trefnu ein gwaith yn ôl chwe 
phecyn gwaith fel y nodir isod. Drwy’r adroddiad 
hwn, mae’r gwaith graffig hwn yn eich cyflwyno  
i bob adran:

Themâu trawsbynciol
Ar ddiwedd pob pecyn gwaith yn yr adroddiad, 
byddwch yn gweld y chwe eicon trawsbynciol isod 
sy’n nodi’r effaith y mae ein gwaith yn ei chael ar 
y GIG, diwydiant, gofal cymdeithasol, Llywodraeth 
Cymru a’r cyhoedd. Rydym yn gobeithio y bydd 
hon yn ffordd hawdd a syml o fynd drwy’r 
adroddiad hwn.

PG1: 
Rheoli ein gwaith

PG4: 
Goruchwylio astudiaethau a ariennir

PG2: 
Gweithio gyda grwpiau eraill

PG5: 
Sicrhau datblygiad methodolegol  
a phroffesiynol

PG3: 
Datblygu astudiaethau newydd

PG6: 
Cefnogi arferion arloesol yn y GIG  
ac ym maes gofal cymdeithasol

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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Rydym wedi rhagori ar ein targedau ar gyfer 
sicrhau grantiau allanol ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol gyda 23 o grantiau newydd gwerth 
dros £13.2m gan ystod o arianwyr gan gynnwys 
Cynghorau’r GIG a Chynghorau Ymchwil, arianwyr 
Ewropeaidd ac elusennau.  Rydym wedi cyhoeddi 
80 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid yn 
ystod y cyfnod hwn. 

Yn bwysig, dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym 
wedi datblygu astudiaethau newydd gyda mwy 
o brif ymchwilwyr newydd, rydym wedi rhoi mwy 
o ddyfarniadau i fyfyrwyr ymchwil doethurol ac 
wedi gweld mwy o’r myfyrwyr hynny yn cwblhau eu 
hymchwil ac rydym hefyd wedi cefnogi ceisiadau 
llwyddiannus i amrywiaeth o arianwyr am 
gymrodoriaethau ôl-ddoethurol.  Rydym wedi bwrw 
ati â’n rhaglen ymgysylltu eang â grwpiau eraill ar 
draws seilwaith, y GIG, diwydiant a’r trydydd sector. 

Rydym yn ymrwymedig iawn i sicrhau bod 
Cyfranogiad y Cyhoedd a Chleifion ym maes 
ymchwil yn cael ei ymgorffori’n llawn yn ein 
dull strategol o ddatblygu, cyflawni a lledaenu 
astudiaethau. Gwelir tystiolaeth o’r ymrwymiad 
hwn drwy rai o’r 54 o weithgareddau cyhoeddus yr 
ymgymerwyd â nhw ar draws ein portffolio o 77 o 

astudiaethau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac yn yr 
adroddiad hwn, ein hadroddiad blynyddol cyntaf i’r 
cyhoedd a gydgynhyrchwyd gan gynrychiolwyr lleyg.  

Dangosir y gwaith ardderchog a’r effaith y 
mae’n ei chael drwy ein rôl arweiniol mewn 14 
o weithgareddau ymgysylltu a lledaenu sy’n 
cyrraedd tua 1,379 o aelodau o’r boblogaeth yng 
Nghymru a thu hwnt. Mae hyn yn golygu y gall ein 
gwaith effeithio ar iechyd a lles pobl yng Nghymru 
a thu hwnt. 

Hoffem gydnabod ein harianwyr, ein partneriaid 
ymchwil, ein staff ac, uwchlaw popeth, yr unigolion 
hynny sy’n cyfrannu at ein hastudiaethau ymchwil. 
Hebddynt, ni fyddai’r gwaith hwn yn bosibl. Diolch 
am roi o’ch amser i ddarllen am ein gwaith.  

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein cyflawniadau allweddol  
ar gyfer 2017/18. 

Gall ein gwaith  
effeithio ar iechyd a  

lles pobl yng Nghymru  
a thu hwnt.

Yr Athro Monica Busse
Cyfarwyddwr, Is-adran y Cof, yr 
Ymennydd a Niwrowyddoniaeth

Yr Athro Mike Robling
Cyfarwyddwr, Is-adran Iechyd  
y Boblogaeth

Yr Athro Kerry Hood
Cyfarwyddwr, Yr Is-adran Heintiau, 
Llidau ac Imiwnedd

Crynodeb Gweithredol
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Crynodeb: ein blwyddyn mewn rhifau

139
o staff y Ganolfan 
Ymchwil Treialon

80
o bapurau  
wedi’u cyhoeddi

1379 
o fynychwyr

14
o weithgareddau 
ymgysylltu a lledaenu

23 
o grantiau 
newydd 
wedi’u 
dyfarnu

Cyfanswm 
yr arian a 
ddyfarnwyd 

>£13.2M

54 
o gyfleoedd i 
gynnwys y cyhoedd

Rydym yn uned treialon clinigol gofrestredig sy’n  
cynnwys y grŵp mwyaf o staff treialon clinigol  
academaidd yng Nghymru.

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 2017 i fis Mawrth 2018

6

CANOLFAN YMCHWIL TREIALON



Polisi drws agored 
Mae cyflawni gwaith ymchwil o ansawdd uchel yn 
unol â’n cynlluniau strategol yn un o nodweddion 
craidd ein harferion gwaith. Ar draws ein his-
adrannau, rydym yn cynnal ffocws ar waith 
ymchwil thematig sy’n cyd-fynd â’n harbenigedd 
ym maes Newid Ymddygiadol, Plant a Phobl Ifanc, 
Dyfeisiau a’r Person Hŷn. Mae hyn yn adlewyrchu 
meysydd ac arbenigedd y methodolegwyr yn 
ein Canolfan a’r meysydd lle rydym wedi ennill 
cydnabyddiaeth ryngwladol neu genedlaethol. 
Fodd bynnag, mae gennym bolisi drws agored o 
ran dulliau gweithredu ac mae’r broses o reoli 
portffolios yn ein hannog i ystyried pob syniad da. 

Rydym yn rheoli ein gwaith drwy grwpiau rheoli 
penodedig sy’n atebol i Dîm Gweithredol y 
Ganolfan Ymchwil Treialon. Mae’r Tîm Gweithredol 
yn cynnwys pob un o’r cyfarwyddwyr is-adrannol 
ac arweinwyr pob un o’n timau trawsbynciol. 

Rheoli ansawdd

Mae rheoli ansawdd ymchwil yn agwedd 
allweddol ar waith uned treialon clinigol 
gofrestredig. O fewn ein system rheoli 
ansawdd ar-lein, rydym bellach wedi datblygu:

•  13 o bolisïau

•  66 o Weithdrefnau Gweithredu Safonol

•  180 o dempledi a ffurflenni cysylltiedig 

•   294 o ddogfennau ychwanegol sy’n 
benodol i dreialon

Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn ein helpu i sicrhau 
bod ein gwaith ymchwil yn cyrraedd ac yn dangos 
y safonau gofynnol sy’n ymwneud ag Arfer  
Clinigol Da.  

Recriwtio a chefnogi staff a datblygu arferion gwaith er mwyn 
sicrhau ein bod yn cyrraedd safonau uchel ym maes ymchwil.

PG1: 
Rheoli ein gwaith
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Dysgu a datblygu
Un o’r pethau pwysig rydym wedi canolbwyntio 
arno yw ein Polisïau a’n Gweithdrefnau Dysgu a 
Datblygu. Mae gennym bolisi sefydledig i gefnogi 
dysgu a datblygu a chaiff cyfleoedd hyfforddi 
rheolaidd eu rhaeadru ym mhob rhan o’r Ganolfan 
Ymchwil Treialon. Penodwyd uwch reolwr data sy’n 
arwain rhaglen ddatblygu ar gyfer rheolwyr data. 
Mae ein tîm gweithrediadau wedi datblygu cyfres 
o weithgareddau hyfforddi i staff gyda’r nod o 
sicrhau effeithlonrwydd ym maes rheoli grantiau 
a phrosiectau. Mae pob aelod o staff ymchwil yn 
gwneud cyflwyniadau rheolaidd ar ei waith ymchwil 
ar unrhyw gam o gylch bywyd yr astudiaeth yng 
nghyfarfodydd staff y Ganolfan Ymchwil Treialon a 
gynhelir bob deufis. Mae rhai o’n timau yn cynnal 
rhaglenni penodol o gyfarfodydd academaidd 
agored, er enghraifft ar gyfer dulliau ansoddol a 
data rheolaidd.   Rydym wedi cynnig cyfleoedd 
academaidd a lleoliadau gwaith i unigolion allanol 
ac mae aelod o’n staff wedi cyflwyno darlithoedd 
ac wedi darparu cyrsiau byr i fyfyrwyr, ymchwilwyr a 
chlinigwyr ledled Cymru.  

Datblygu modelau  
costio newydd
Mae’r broses o ddatblygu modelau costio 
newydd wedi bod yn bwysig o ran sicrhau bod ein 
hastudiaethau yn cael eu dylunio mewn ffordd 
effeithlon a thryloyw ac o ran cynnal ein grwpiau 
ymchwil. Gellir defnyddio’r modelau hyn i drafod 
y lefelau priodol o adnoddau i’w costio mewn 
ceisiadau astudio newydd gydag ymchwilwyr, er 
enghraifft amser i sicrhau ansawdd neu reolwr 
treial neu reolwr data. Rydym wedi sefydlu 
prosiectau sy’n ystyried sut y gallwn weithredu’n 
fwy effeithlon ar bob cam o gylch bywyd yr 
astudiaeth, yn enwedig ar y cam hanfodol o 
sefydlu’r astudiaeth. Disgwyliwn weld ffrwyth llafur 
y gwaith hwnnw yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 
Mae ein harian craidd yn cefnogi gwaith ein timau 
profiadol iawn sy’n anelu at gynnal astudiaethau 
o’r ansawdd gorau sy’n fwy effeithlon, yn rhatach 
ac yn fwyfwy gwyrdd. 
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Cydweithio

Mae cydweithio â grwpiau ymchwil a chlinigol 
eraill yn hanfodol er mwyn cyflawni gwaith  
ymchwil arloesol o’r safon uchaf sy’n bwysig  
i bobl Cymru.  Rydym yn parhau i chwarae rôl yng 
ngrŵp Cyfarwyddwyr Cydweithredu ar Ymchwil 
Glinigol y DU ac rydym yn rhan o’r is-grwpiau 
gweithredol, gan gynnwys yr is-grwpiau rheolwyr 
treialon, ystadegwyr a gwasanaethau gwybodaeth.  
Rydym yn cydweithio â’r Unedau Treialon Clinigol 
mewn rhanbarthau eraill yng Nghymru er mwyn 
hwyluso dull cydgysylltiedig o ymgysylltu â 
Chanolfannau ac Unedau a ariennir gan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru. 

Data rheolaidd

Rydym yn gweithio gyda chanolfannau data mawr 
ledled y DU (e.e. yr Adran Iechyd, yr Adran Addysg, 
NHS Digital) i ddatblygu a dod o hyd i’r ffyrdd 
gorau o gyrchu a rheoli data rheolaidd yn briodol 
er mwyn eu cysylltu â’r setiau data a ddefnyddir 
ar gyfer ein treialon. Mae ‘data rheolaidd’ yn 
cyfeirio at wybodaeth a gesglir yn barhaus fel 
rhan o’r drefn arferol ar gyfer cyfnodau gwahanol 
(dyddiol, claf wrth glaf, misol, cyn gweithrediadau, 
ymweliadau eraill a drefnwyd) mewn gwahanol 
leoliadau fel meddygfeydd teulu ac ysbytai, gan 
feddygon teulu, nyrsys, meddygon ymgynghorol 
a gweithwyr proffesiynol meddygol eraill. Drwy 
gronni gwybodaeth sydd eisoes ar gael a’i 
hanonymeiddio (heb fynd i’r gost o gasglu’r 
wybodaeth honno’n annibynnol), mae cyfleoedd 
gwerthfawr i ymchwilwyr sylwi ar batrymau 
canlyniadau, cwestiynu data a dod i gasgliadau 
am ystod eang o opsiynau iechyd. 

Cydweithio ag ymchwilwyr o sefydliadau eraill ledled  
Cymru a thu hwnt.

PG2: 
Gweithio gyda grwpiau eraill
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Seilwaith a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae gennym gysylltiadau cryf ac arferion gwaith 
clir â’r seilwaith a ariennir gan Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru gan gynnwys PRIME, y Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Lles 
y Boblogaeth (NCPHWR) a BRAIN. Rydym wedi 
cynnal gweithgareddau yn y gweithdy Cynnwys 
Pobl blynyddol ac wedi cydweithio’n agos â Doeth 
am Iechyd, er enghraifft, i ddatblygu ei bolisi 
cynnwys pobl a’i system gwybodaeth sylfaenol. 

Rydym wedi atgyfnerthu ymhellach ein trefniadau 
cydweithredu â’r sector gofal cymdeithasol 
er mwyn helpu gyda cheisiadau ariannu a 
goruchwylio astudiaethau a gefnogir, drwy 
gysylltiadau â’r Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol 
a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a 
Chanolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol 
Plant Prifysgol Caerdydd (CASCADE).

Mewn partneriaeth â BRAIN, rydym  
wedi datblygu asesiad gweithredol 
newydd ar gyfer clefydau niwroddirywiol 
sydd bellach yn cael ei brofi mewn 
dau dreial clinigol. Mae cytundebau 
trwyddedu wedi’u rhoi ar waith er 
mwyn galluogi ymchwilwyr yn yr UD a 
Gwlad Belg i wneud gwaith dilysu ar 
ystod o gyflyrau niwrolegol. Mae Prawf 
Trosglwyddo Tocynnau Clinch (C3T) (llun 
uchod) yn asesiad gweithredol amldasg 
newydd sydd â photensial mawr fel 
pwynt terfyn sensitif i’w ddefnyddio 
mewn treialon clinigol ar niwroddirywiad 
a phroblemau niwrolegol.

Prif Ymchwilydd:  
Yr Athro Monica Busse

Prawf Trosglwyddo 
Tocynnau wedi’i 
optimeiddio (C3T)
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POOL
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Julia Sanders

Mae astudiaeth POOL yn gwerthuso diogelwch 
genedigaethau dŵr. Amcangyfrifir bod hyd at 60,000 
o fabanod (9 o bob 100) yn cael eu geni mewn 
dŵr bob blwyddyn yn y DU. Bydd yr astudiaeth yn 
casglu data ar enedigaethau menywod mewn tua 
30 o unedau mamolaeth rhwng 2015 a 2020 ac 
yn nodi faint o fenywod sy’n defnyddio pyllau dwr, 
faint o fenywod sy’n rhoi genedigaeth mewn dŵr a 
ph’un a yw mamau neu eu babanod yn profi unrhyw 
niwed ychwanegol oherwydd genedigaethau o’r 
fath. I wneud hyn heb amharu ar fenywod yn ystod 
y broses esgor neu yn syth ar ôl yr enedigaeth, 
bydd yr astudiaeth yn defnyddio gwybodaeth a 
gesglir yng nghofnod mamolaeth pob menyw a babi 
cysylltiedig a gaiff ei storio ar systemau cyfrifiadurol 
ysbytai. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio â chwmni 
meddalwedd Euroking sy’n cyflenwi systemau 
mamolaeth i safleoedd yr astudiaeth ar hyn o bryd. 

Dylunio astudiaethau newydd a sicrhau’r arian i’w  
rhoi ar waith.

PG3: 
Datblygu astudiaethau newydd

BATCH
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Enitan Carrol

Mae treial ‘Biofarcwyr i bennu hyd y  
driniaeth wrthfiotig a roddir i blant yn  
yr ysbyty y cadarnheir neu yr amheuir  
bod ganddynt haint bacteriolegol’ (BATCH)  
yn dreial ymchwil cenedlaethol i fynd i’r  
afael â’r gorddefnydd o wrthfiotigau ymhlith 
plant a lleihau ymwrthedd gwrthficrobaidd. 
Caiff y treial ei gydlynu gan y Ganolfan 
Ymchwil Treialon a’i arwain gan Brifysgol 
Lerpwl ac Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG  
Alder Hey i Blant.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi llwyddo i sicrhau 23 o 
ddyfarniadau newydd gwerth £13.2 miliwn. Dyma rai ohonynt. 
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Canolfan Beth sy’n Gweithio
Un o’r datblygiadau cyffrous a welwyd yng 
Nghaerdydd yn 2017 oedd sefydlu partneriaeth 
ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Blant. 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi’i dewis fel partner 
ymchwil ar gyfer menter gwerth £4.85m er mwyn 
helpu i wella bywydau plant sydd mewn perygl o 
gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Mae’r Adran 
Addysg wedi enwi Canolfan Ymchwil a Datblygu 
Gofal Cymdeithasol Plant y Brifysgol (CASCADE), 
sy’n rhan o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, yn 
bartner ymchwil ar gyfer y Ganolfan Beth sy’n 
Gweithio ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Blant. 

Bydd y Ganolfan newydd yn datblygu sylfaen 
dystiolaeth gref ar gyfer ymyriadau effeithiol a 
systemau ymarfer ym maes gofal cymdeithasol 
i blant, yn ystyried y cymorth sydd ar gael i blant 
o’r pwynt atgyfeirio hyd at y cyfnod mabwysiadu, 
a’r gefnogaeth a’r help penodol sydd ar gael ar 
gam cynnar i’r rhai sy’n gadael gofal, ymhlith 
pethau eraill. Mae’n dwyn ynghyd arbenigwyr 
blaenllaw o Ganolfan Datblygu a Gwerthuso 
Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd 
y Cyhoedd (DECIPHer) y Brifysgol, y Ganolfan 
Ymchwil Treialon, yr Uned Defnydd Systematig o 
Dystiolaeth Ymchwil a’r Ysgol Feddygaeth. Bydd 
Prifysgol Warwick yn darparu arbenigedd ym maes 
gwerthuso economaidd. 

Nod y Ganolfan newydd yw dod yn sefydliad cwbl 
annibynnol erbyn haf 2020. Bydd y Brifysgol 
yn gweithio gyda Nesta, a enillodd y contract i 
gyflwyno Canolfan Beth sy’n Gweithio. 

“Nod y Ganolfan Beth sy’n 
Gweithio yw darparu tystiolaeth 
ddefnyddiol o’r safon uchaf i 
weithwyr ac arweinwyr ym maes 
Gofal Cymdeithasol i Blant, ac 
edrychwn ymlaen at gyflwyno 
rhaglen waith uchelgeisiol gyda’r 
nod o wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i’r gwasanaethau a 
ddarperir i blant a’u teuluoedd.”
Yr Athro Donald Forrester,  
Cyfarwyddwr CASCADE

12

CANOLFAN YMCHWIL TREIALON



Astrid Burrell: Taith Bersonol

Prif Ymchwilwyr:  
Yr Athro Anne Rosser a’r Yr Athro William Gray

Bu fu ngŵr yn dioddef o Glefyd Huntington am dros 
30 mlynedd ac felly rwy’n teimlo’n angerddol dros 
chwarae rhan fach yn y gwaith ymchwil sy’n cael 
ei wneud i geisio gwella bywydau cleifion sydd â 
Chlefyd Huntington a’u teuluoedd. 

Yn 2011, cefais wahoddiad gan un o Gynghorwyr 
Gofal newydd Cymdeithas Clefyd Huntington i 
fynychu cyfarfod ar gyfer teuluoedd cleifion sydd 
â Chlefyd Huntington yng Nghaerdydd. Cafodd 
teuluoedd a oedd yn deall ac yn rhannu problemau 
Clefyd Huntington y cyfle i gyfarfod â gweithwyr 
proffesiynol ym maes ymchwil Clefyd Huntington. 
Cawsom gyfle hefyd i gymryd rhan yn y broses o 
ddylunio a chynnal gwaith ymchwil er mwyn sicrhau 
ei fod yn berthnasol i anghenion cleifion. 

Ym mis Hydref 2016, cefais wahoddiad gan yr 
Athro Anne Rosser i fynychu cynhadledd ryngwladol 
ar foeseg trawsblannu bôn-gelloedd a gynhaliwyd 
dros ddeuddydd yn Llundain ar ran Repair HD ac, 
yn 2017, gofynnwyd i mi fod yn gyd-geisydd ar gyfer 
cais llwyddiannus i ariannu treial TRIDENT. Roeddwn 
wrth fy modd â’r llwyddiant hwnnw. Fe ddes i’n aelod 
o Grŵp Rheoli’r Treial. 

Rwy’n mynd i gyfarfodydd misol gyda’r tîm yng 
Nghaerdydd ac rwyf wedi ennyn llawer iawn o 
ddealltwriaeth drwy weithio gyda’r uned treialon 
dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i’r protocol 

gael ei ddatblygu. Erbyn hyn rydym wedi cael y 
gymeradwyaeth foesol derfynol ac roeddwn i’n 
falch iawn o fod yng nghyfarfod y Pwyllgor Moeseg 
gyda’r tîm er mwyn i mi gael y cyfle i ddweud wrth 
bawb pa mor groesawgar y bu’r tîm arbennig hwn 
i Cyfranogiad y Cyhoedd a Chleifion (PPI) a sut y 
gwnaethant fy nghynnwys ar bob cam o’r ffordd. 

Mae tîm TRIDENT yn croesawu fy marn, fy sylwadau 
a’m hawgrymiadau, gan alluogi aelod o PPI i 
ddylanwadu ar agweddau gwahanol ar y treial.  
Rwy’n gweld pa mor drylwyr y mae’r tîm yn mynd 
i’r afael â phob agwedd ar y gwaith – mae’n ceisio 
sicrhau consensws ac mae diogelwch yn hollbwysig 
bob amser. Mae angen nifer o feysydd o arbenigedd 
er mwyn paratoi a chynnal treial. Rwy’n gwybod 
bod y cyhoedd yn awyddus i bethau ddigwydd yn 
gyflymach bob amser, ond ar ôl bod “ar y tu mewn”, 
gallaf weld pam, am resymau diogelwch, ei bod hi’n 
cymryd amser (blynyddoedd mewn rhai achosion) i 
bethau gael eu datblygu’n gywir. 

“Nid gorliwio fyddai dweud bod y 
gwaith hwn wedi trawsnewid fy mywyd 
ac wedi gwneud iddo deimlo’n werth 
chweil unwaith eto. Rwyf wir yn teimlo 
fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi. Rwyf 
wedi mwynhau pob eiliad o’r chwe 
blynedd a hanner diwethaf yn cymryd 
rhan mewn treialon yng Nghaerdydd, 
yn enwedig sicrhau bod cleifion a’u 
teuluoedd yn deall yn glir yr hyn y mae 
cyfranogiad yn ei olygu ac nad yw’n 
bosibl iddynt gamddeall unrhyw beth.”

Astrid Burrell,  
Cynrychiolydd y cyhoedd ar TRIDENT

Mae Astrid Burrell wedi bod yn gynrychiolydd lleyg ar sail astudiaeth allweddol; yn fwyaf 
diweddar, TRIDENT. Gyda blynyddoedd o brofiad personol o Glefyd Huntington, mae Astrid, 
ynghyd ag aelodau o’r cyhoedd sy’n cymryd rhan yn ein hastudiaethau, yn helpu i lywio 
ein gwaith ymchwil. Treial ar y defnydd o therapi amnewid celloedd ymhlith pobl â Chlefyd 
Huntington yw TRIDENT (Dyluniadau treial ar gyfer cyflwyno therapïau newydd ar gyfer 
niwroddirywiad). Fe’i hariennir gan Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd (RfPPB) a’i gynnal 
yng Nghanolfan Clefyd Huntington yng Nghaerdydd. Rhagwelir y bydd TRIDENT yn rhoi’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnom i ddylunio astudiaethau fydd yn profi sut y gall celloedd, 
meddyginiaethau neu therapïau eraill gael eu hanfon yn unionyrchol i ymennydd cleifion â 
chlefyd niwroddirywiol. Mae Astrid yn rhannu ei stori bersonol isod:
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Portffolio astudio
Ein cenhadaeth yw cynnal astudiaethau o safon 
uchel, a all fod yn heriol weithiau, a datblygu arfer 
gorau a chyhoeddiadau mewn perthynas â’r modd 
y cynhelir y math hwn o ymchwil. Rydym yn parhau i 
nodi llwybrau critigol a cherrig milltir astudio allweddol 
ar gam cynharach ar draws ein portffolio o 77 o 
astudiaethau er mwyn symleiddio prosesau sefydlu 
astudiaethau. Ymhlith yr astudiaethau y cychwynnwyd 
arnynt eleni mae PLACEMENT, SenITA ac ABACus. 

PLACEMENT 
Prif Ymchwilwyr:  
Dave Bosanquet a Chris Twine

Mae treial Cathetr Anesthetig Lleol Periniwral ar 
ôl torri rhan helaeth o’r goes ymaith (PLACEMENT) 
yn astudiaeth ddichonoldeb cam II a reolir ar hap 
sy’n edrych ar ffordd newydd o reoli poen yn dilyn 
torri aelod o’r corff ymaith. Mae’r dull newydd 
hwn yn golygu gosod cathetr periniwral (gosod 
tiwb bychan wrth ymyl y brif nerf yn ystod y cam o 
dorri coes ymaith), y mae anesthetig lleol yn cael 
ei drwytho drwyddo ar ôl llawdriniaeth.  Rydym 
eisiau cymharu’r dull hwn gyda gofal arferol.  

Bydd y gwaith ymchwil hwn yn asesu ymarferoldeb 
astudio effeithiau cathetr periniwral ar boen ar ôl 
llawdriniaethau a chanlyniadau eraill. 

SenITA
Prif Ymchwilwyr:  
Sue Delport a Dr Rachel McNamara

Mae SenITA yn dreial pragmatig a reolir ar hap 
sy’n edrych ar therapi integreiddio synhwyraidd 
(SIT) yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau 
prosesu synhwyraidd sy’n ymwneud ag anhwylder 
sbectrwm awtistiaeth ymhlith plant, a’i heffaith ar 
anawsterau ymddygiadol, sgiliau ymaddasol a sgiliau 
cymdeithasu.  Rydym wrthi’n recriwtio 216 o blant 
ac yn asesu eu hymddygiad, eu gweithrediadau 
dyddiol, eu sgiliau cymdeithasu a’r straen ar rieni/
gofalwyr ar ôl chwech a 12 mis. Caiff y cyfranogwyr eu 
dewis ar hap i gael therapi integreiddio synhwyraidd 
neu ofal arferol. Mae grwpiau trafod wedi’u trefnu 
ar gyfer therapyddion a gofalwyr cyn gofyn i bobl 
gymryd rhan er mwyn mapio ‘gofal arferol’.  Mae 
gofalwyr yn defnyddio dyddiaduron i gofnodi’r cyswllt 
y maent yn ei gael â’r GIG a gwasanaethau eraill fel 
gwasanaethau gofal cymdeithasol.  

Cynnal astudiaethau o safon uchel a chynhyrchu allbynnau a 
fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r cyhoedd.

PG4: 
Goruchwylio astudiaethau  
a ariennir
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ABACus
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Kate Brain

Mae ABACus (Ymwybyddiaeth a chredoau 
am ganser) yn dreial a reolir ar hap o ymyriad 
archwilio iechyd sy’n ceisio gwella ymwybyddiaeth 
o symptomau canser a chynyddu nifer y bobl 
sy’n gofyn am gymorth mewn cymunedau sy’n 
ddifreintiedig yn economaidd-gymdeithasol.  Caiff 
ABACus ei ariannu gan Yorkshire Cancer Research 
ac mae’n profi archwiliad iechyd rhyngweithiol ar-
lein a ddatblygwyd yng Nghymru gan Gofal Canser 
Tenovus.  Mae’r astudiaeth, a gaiff ei chynnal 
yng Nghymru a Swydd Efrog, yn dilyn astudiaeth 
ddichonoldeb a gynhaliwyd ar y cyd â’r Ganolfan 
Ymchwil Treialon.  Gallai’r prosiect arwain at 
wella ymwybyddiaeth o ganser mewn cymunedau 
difreintiedig, sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at y 
canlyniadau gwael a welir yn y ddau leoliad. 

Mae ABACus yn defnyddio technoleg arloesol i gasglu data yn ddiogel
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Cyhoeddiadau
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi 
cyhoeddi 80 o bapurau a adolygwyd gan 
gymheiriaid mewn cyfnodolion o ansawdd  
uchel. Cyhoeddwyd papurau nodedig oedd yn 
deillio o astudiaeth CREAM, ENGAGE-HD ac 
arbrawf naturiol o’r Cynllun Cymunedau yn  
Gyntaf yng Nghymru. 

Cynhaliwyd CREAM, treial dwbl-ddall a reolwyd 
ar hap i asesu a oedd plant ag ecsema yn cael 
budd o driniaeth wrthfiotig, mewn meddygfeydd 
a chlinigau dermatoleg yng Nghymru, Gorllewin 
Lloegr a’r Alban. 

Cafodd ENGAGE-HD ei ariannu drwy 
gymrodoriaeth ôl-ddoethurol a ddyfarnwyd gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r Sefydliad 
Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd yn 2012. 
Fe’i cwblhawyd yn 2017. Drwy ENGAGE-HD, buom 
yn gweithio mewn partneriaeth â phobl â Chlefyd 
Huntingdon i ddatblygu a gwerthuso dichonoldeb 
cymharu ymyriad hyfforddi gweithgarwch corfforol 
â chyswllt cymdeithasol.  

Aethom ati hefyd i ddatblygu dull newydd 
o gofnodi data o bell ar gyfer y treial hwn 
a gwerthuso prosesau economaidd iechyd 
cychwynnol ar gyfer costio’r gwaith o ddatblygu a 
chyflwyno ymyriadau.  Yn ystod cyfnod y dyfarniad, 
cyhoeddwyd pum papur cysylltiedig. Cafodd y 
papur canlyniadau terfynol ei gyhoeddi yn 2017.  
Mae’r canfyddiadau wedi’u cyflwyno mewn 
digwyddiadau cyhoeddus yn Ewrop a’r UD.  Mae 
cytundebau trwyddedu bellach ar waith ar gyfer 
dosbarthu’r deunydd i’r cyhoedd drwy elusennau 
Clefyd Huntington a phartneriaid academaidd 
a chlinigol byd-eang, gan gynnwys ei gyfieithu i 
mewn i Tsieinëeg.  Mae mwy na £500,000 o arian 
ychwanegol wedi’i sicrhau er mwyn parhau â’r 
rhaglen waith hon.  

 

Cymunedau yn Gyntaf

Roedd Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen adfywio 
economaidd-gymdeithasol ledled ardal a roddwyd 
ar waith mewn cymdogaethau difreintiedig yng 
Nghymru. Gan ddefnyddio dyluniad astudiaeth 
arbrawf naturiol, aeth y tîm ymchwil, dan 
arweiniad Dr James White o’r Ganolfan Ymchwil 
Treialon, ati i brofi a fyddai’r cynllun yn arwain at 
leihad mewn anghydraddoldebau ym maes iechyd 
meddwl. Canfu’r astudiaeth, a ddefnyddiodd 35 
o safleoedd ymyrryd, 75 o ardaloedd rheoli a 
data cysylltiedig gan bron 11,000 o unigolion, y 
gall gwaith adfywio sy’n targedu cymdogaethau 
difreintiedig wella iechyd meddwl.  

Cyflwyno ymchwil

Cyflwynwyd ein gwaith ymchwil mewn 14 
o ddigwyddiadau cyhoeddus yn ogystal â 
chyfarfodydd gwyddonol allweddol.  Ymhlith 
yr enghreifftiau roedd rhaglen waith yr Athro 
Michael Robling a fu’n gwerthuso ymweliadau 
cartref arbenigol.  Cyflwynodd yr Athro Robling 
ei waith mewn darlith gyhoeddus ar y deng 
mlynedd o ymchwil a oedd yn cynnwys y treial 
Blociau Adeiladu, astudiaeth ddilynol sy’n mynd 
rhagddo ar hyn o bryd sef Blociau Adeiladu: 2-6, 
ac astudiaeth BABBLE sy’n archwilio datblygiad 
iaith ymhlith plant ifanc. Cyflwynodd aelodau o’r 
un timau ymchwil waith hefyd yng nghyfarfod 
Cymdeithas Iechyd Meddwl Plant y Byd yn Rhufain 
yn 2018 a oedd hefyd yn cynnwys trafodaeth 
ar ymyriadau cynnar a gynhaliwyd ar y cyd â 
chydweithwyr o Sbaen, yr Eidal a’r Swistir.  

“Mae ein hastudiaeth yn dangos 
y gall gwaith adfywio penodol, a 
gyfarwyddir gan drigolion cymunedau 
trefol difreintiedig, helpu i wella iechyd 
meddwl trigolion.”

Dr James White,  
Uwch Ddarlithydd ym maes Iechyd y Cyhoedd
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Datblygu ffyrdd newydd o ateb cwestiynau clinigol pwysig a 
chynnal gweithlu dynamig a phroffesiynol.

PG5: 
Sicrhau datblygiad 
methodolegol a phroffesiynol

Cefnogi Myfyrwyr PhD

Mae gennym 10 o fyfyrwyr PhD cofrestredig ar hyn o bryd, ac rydym wedi helpu tri myfyriwr i gwblhau eu 
gradd yn llwyddiannus a graddio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
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ASSIST+Frank

Un o brif gyhoeddiadau methodolegol ein tîm 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yw papur sy’n 
disgrifio’r gwaith o ddatblygu fframwaith ar gyfer 
cydgynhyrchu a phrototeipio ymyriadau ym maes 
iechyd y cyhoedd.  Cyn hynny, ychydig iawn o 
arweiniad oedd ar gael i ymchwilwyr ym maes 
iechyd y cyhoedd ar sut i gydweithio â darparwyr 
ymyriadau i ddatblygu ymyriadau newydd.  
Nod y gwaith hwn oedd datblygu fframwaith 
a allai gael ei ddefnyddio i addasu a datblygu 
cynnwys ymyriadau a dulliau darparu ar y cyd 
â rhanddeiliaid allweddol.  Roedd y fframwaith 
tri cham a ddatblygwyd (a ddangosir isod) yn 
cynnwys adolygu tystiolaeth ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid, cydgynhyrchu a phrototeipio. 

Gellir cymhwyso’r canllaw cam wrth gam at 
ymyriadau eraill ym maes iechyd y cyhoedd cyn 
ymgymryd ag astudiaethau dichonoldeb ffurfiol.  
Mae proses gydgynhyrchu o ansawdd uchel yn 
cynyddu’r tebygolrwydd y bydd yr ymyriad yn 
dderbyniol, yn ddichonol ac o ansawdd uwch, gan 
greu ymdeimlad ehangach o berchenogaeth i’r 
rhai sy’n ei gyflwyno hefyd. 

Cymrodoriaethau

Rydym wedi cael llwyddiant pwysig gyda 
staff yn gwneud ceisiadau llwyddiannus am 
gymrodoriaethau. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth 
Wellcome i Dr Aimee Grant am 18 mis i 
astudio’r rhwystrau at fwydo babanod a phlant 
ifanc ar y fron y tu allan i’r cartref. Er mai bwydo 
ar y fron yw’r dewis gorau i fabanod yn ystod 
y chwe mis cyntaf o fywyd, gall rhai mamau 
deimlo’n anghyfforddus yn bwydo ar y fron y 
tu allan i’w cartrefi a gall rhai wynebu ymateb 
negyddol pan fyddant yn gwneud hynny.  Bydd 
y gymrodoriaeth yn ystyried rhai o’r rhwystrau 
a allai fod yn wynebu mamau gan ddefnyddio 
dulliau arsylwadol a dulliau cyfranogol manwl.  
Bwriedir i’r gwaith arwain at ddatblygu a phrofi 
ymyriadau newydd i gefnogi mamau.  Cafodd 
fideo fer (y mae darn ohoni i’w gweld uchod) 
a oedd yn nodi’r materion a amlygwyd gan Dr 
Grant dderbyniad da.

Adolygu’r dystiolaeth ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid
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Gwobr am gyfraniad eithriadol 
ym maes arweinyddiaeth

Un o’r prif uchafbwyntiau i’r Ganolfan oedd gweld 
ei Chyfarwyddwr, yr Athro Kerry Hood, yn derbyn 
gwobr gan Brifysgol Caerdydd am ei chyfraniad 
eithriadol ym maes arweinyddiaeth yn 2017 (llun 
uchod). Caiff y wobr hon ei rhoi i unigolion y mae 
eu hegni, eu brwdfrydedd a’u cymhelliant yn 
ysbrydoli ac yn grymuso pobl eraill i gyflawni eu 
nodau a’u potensial.  Roedd y wobr yn cydnabod 
y gwaith hirdymor a wnaed gan Kerry i ddatblygu 
Uned Treialon wreiddiol De-ddwyrain Cymru yn 
2006 a sefydlu’r Ganolfan Ymchwil Treialon yn 
2015. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Kerry wedi 
cynnal ei phroffil ymchwil ei hun, gan wneud cais 
am dros £34M o arian ymchwil a chyhoeddi mwy 
na 200 o bapurau. Yn sgil ei harweinyddiaeth 
egwyddorol a brwdfrydig ym maes ymchwil, mae 
Caerdydd bellach yn ganolfan arweiniol ar gyfer 
ymchwil gyda phobl sydd ag anableddau dysgu.  
Mae ei harweinyddiaeth ym maes ymchwil wedi 
taflu goleuni ar y ‘gyfraith ymchwil wrthdro’ lle nad 
oes digon o waith ymchwil yn cael ei wneud ar rai 
o’r bobl hynny sydd â’r anghenion iechyd a gofal 
mwyaf, gan arwain at lai o dystiolaeth ynghylch yr 
hyn a allai ddiwallu eu hanghenion.

Data rheolaidd
Yn ddiweddar, mae ein gwaith ar ddata rheolaidd 
wedi’i nodi fel un o’r themâu yn strategaeth 
Dulliau’r Ganolfan. Mae hyn yn cydnabod y 
datblygiadau yn y maes hwn yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf, yn enwedig mewn meysydd 
a arweinir gennym.  Rydym yn ymgymryd â nifer 
o astudiaethau sydd ond yn defnyddio data a 
gasglwyd wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, 
fel gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol, 
neu’n defnyddio’r data hynny yn bennaf.  

Mae’r rhain yn cynnwys yr astudiaeth Blociau 
Adeiladu: 2-6 sy’n defnyddio data o’r sector gofal 
iechyd eilaidd, adrannau gofal cymdeithasol ac 
addysg awdurdodau lleol a’r Adran Iechyd.  Caiff 
y data hyn eu casglu a’u cysylltu â data treialon 
sy’n bodoli eisoes a ddelir mewn man diogel yn 
Abertawe yn barod i’w dadansoddi.  Mae gwaith 
cysylltiedig sy’n defnyddio setiau data a ddelir 
gan Lywodraeth yr Alban yn cael ei ddefnyddio i 
werthuso cynllun ymweliadau cartref yn yr Alban 
gan ddefnyddio dyluniad arbrawf naturiol.  

Mae LUCI hefyd yn astudiaeth ddilynol sydd â’r 
nod o bennu canlyniadau byrdymor, tymor canolig 
a thymor hwy heintiau wrinol yn ystod plentyndod.  
Bydd yr astudiaeth, a ariennir gan Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru, yn nodi a oes gwahaniaeth rhwng 
heintiau wrinol a nodir drwy ymarfer arferol a 
heintiau wrinol a nodir drwy broses systematig 
o samplu wrin (lle y cymerir sampl o wrin pob 
plentyn sâl).

Yn olaf, astudiaeth fawr newydd sy’n defnyddio 
data rheolaidd y GIG yw astudiaeth POOL a 
gychwynnwyd yn 2018. Mae tîm yr astudiaeth yn 
cydweithio â phartner yn y diwydiant, Euroking, 
sy’n cyflenwi’r systemau gwybodaeth sy’n cael eu 
defnyddio ar bob un o’r safleoedd mamolaeth sy’n 
cymryd rhan yn yr astudiaeth. Mae hyn yn rhoi 
cyfle i wella’r system gyfredol er mwyn sicrhau y 
gall gwybodaeth glinigol bwysig am iechyd mamau 
a babanod lywio’r gwaith dadansoddi.   
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Ym mis Ebrill 2017, ffarweliwyd â Mark Kelson 
a symudodd i Brifysgol Caerwysg a phenodwyd 
Cyfarwyddwr newydd, sef Sue Channon. Erbyn mis 
Hydref 2017, roedd y tîm newydd wedi’i sefydlu – yr 
oedd pob un ohonynt yn gweithio yn y Gwasanaeth 
Dylunio a Chynnal Ymchwil (RDCS):  Philip 
Pallmann (Dirprwy Gyfarwyddwr ac Ymgynghorydd), 
Kim Smallman, Claire Nollett (Ymgynghorwyr), 
Mark Odgers (Gweinyddol) a Richard Haggerty 
(Swyddog Cyfathrebu).

Cynhaliwyd tri digwyddiad ar gyfer ymarferwyr iechyd 
a gofal cymdeithasol: Ym mis Mai 2018, cynhaliwyd 
digwyddiad “Syniadau Cynnar” i gyflwyno rhai o’r 
agweddau sylfaenol ar ddatblygu cwestiwn ymchwil, 
o’r syniad i’r cynnig.  Canolbwyntiodd y digwyddiad a 
gynhaliwyd ym mis Medi ar agweddau gwahanol ar 
gyflwyno cais am arian ymchwil.  Ym mis Tachwedd 
2017, cynhaliwyd encilfa ysgrifennu dros gyfnod o 
dridiau a fynychwyd gan 16 o gynrychiolwyr o bum 
tîm a arweinir gan y GIG. 

Drwy gydol y flwyddyn, rydym wedi mynychu 
amrywiaeth o ddigwyddiadau er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ymgynghori sydd ar 
gael, cyfarfod â chynrychiolwyr ac ateb cwestiynau:  
cynadleddau ymchwil a datblygu Byrddau Iechyd 
(Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ym mis 
Mehefin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ym mis 

Tachwedd), Digwyddiad Blynyddol Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru, cynhadledd Nyrsio a Bydwreigiaeth 
Caerdydd a’r Fro, agoriad y Cyfleuster Ymchwil 
Glinigol Bediatrig ym mis Medi a chynhadledd 
Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ym mis 
Chwefror. Rydym wedi gweithio gydag arbenigeddau 
gwahanol, gan ymateb i geisiadau am wybodaeth 
a chymorth ganddynt i feithrin eu capasiti ymchwil 
e.e. gwnaethom gyflwyno ein gwasanaeth yng 
nghyfarfod Cyfarwyddiaeth Orthopedig Caerdydd a’r 
Fro a darparwyd sesiwn ymgynghori ymchwil grŵp i 
Wasanaeth Gwaed Cymru.  

Derbyniwyd 103 o geisiadau am gymorth gan 
ymarferwyr unigol ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol, gyda 91 ohonynt yn gyflogeion y chwe 
Bwrdd Iechyd yr ydym yn arweinydd RDCS ar eu cyfer. 
O’r ceisiadau hynny am gymorth, mae 22 o unigolion 
wedi mynd ati i gyflwyno cais am arian ymchwil. 
Rydym yn aros i glywed am saith cais sydd wedi 
cyrraedd cam olaf cynlluniau grant Ymchwil er Budd 
Cleifion a’r Cyhoedd a Gofal Cymdeithasol Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru. Yn ystod y flwyddyn rhwng mis 
Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018, clywsom am chwe 
chais llwyddiannus gwerth cyfanswm o £1,493,090. 
Roedd y rhain yn amrywio o geisiadau am symiau 
cymharol fach e.e. o’r Sefydliad Gofal Dwys i symiau 
mwy sylweddol o ffrwd ariannu Asesu Technoleg 
Iechyd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd. 

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.

PG6: 
Cefnogi arferion arloesol yn y GIG 
ac ym maes gofal cymdeithasol 
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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 
2017 

Mawrth  
2018

Ymgysylltu

Cefnogi Adeilad 
Adnoddau Ymchwil 

   Darparwyd sesiwn 
ymgynghori ymchwil grŵp i 
Wasanaeth Gwaed Cymru 

   Cyflwynwyd yng Nghyfarfod 
Cyfarwyddiaeth Orthopedig 
Caerdydd a’r Fro

Ymchwil Bwrdd Iechyd a Chynadleddau Datblygiad  

Digwyddiad Blynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Cynhadledd Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd a’r Fro 

Agor y Cyfleuster Ymchwil Glinigol Pediatrig 

Cynhadledd Ysgol Gofal Cymdeithasol Cymru 

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

103 
o geisiadau am gymorth  
ymgynghorwyr RDCS

£1,493,090
yw cyfanswm gwerth y ceisiadau 
llwyddiannus am arian

Cleientiaid o 

7 
Bwrdd Iechyd yng Nghymru

6 
chais llwyddiannus

Mae 

22
o unigolion yn cyflwyno  
ceisiadau am arian ymchwil

Y Gwasanaeth Dylunio a  
Chynnal Ymchwil (RDCS) 
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Mae pobl yn ganolog i’r gwaith 
a wneir yn y Ganolfan. Nod y 
gwaith a wnawn yw sicrhau 
budd i bobl Cymru, ac mae’r 
Ganolfan yn ganolbwynt ar 
gyfer denu, hyfforddi a chadw 
staff o safon uchel sy’n sicrhau 
bod hynny’n bosibl.   
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Casgliadau  
ac Edrych Ymlaen

Wrth edrych ymlaen, mae’n hawdd anghofio am 
fusnes craidd y Ganolfan, sef dwyn timau ynghyd 
i wneud ceisiadau am arian newydd, cychwyn 
a chwblhau astudiaethau a chreu effaith drwy 
ledaenu gwaith a thrwy weithgarwch ymgysylltu. 
I ni, caiff y gweithgarwch hwnnw ei ysgogi gan 
alwadau sy’n benodol i Gymru fel y cynllun Ymchwil 
er Budd Cleifion a’r Cyhoedd sydd wedi derbyn 
cefnogaeth sylweddol gennym yn draddodiadol. 
Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd pob un o Is-
adrannau’r Ganolfan yn mynd ati i ddatblygu a 
sefydlu eu rhaglen ymchwil eu hunain o fewn 
cynllun strategol cyffredinol y Ganolfan. Caiff y 
gwaith hwn ei lywio gan y fframwaith polisi yng 
Nghymru, cynllun cyffredinol y Brifysgol, Y Ffordd 
Ymlaen, a chan ymchwilwyr o’r Ganolfan ac 
ymchwilwyr cydweithredol. Eleni, byddwn yn mynd 
ati i ddiwygio ein polisi ar gyfer cynnwys y cyhoedd 
er mwyn cwmpasu’r safonau newydd a dangos 
yr ystod o gyfleoedd sydd ar gael yn y Ganolfan. 
Yn gyffredinol, mae hyn yn sicrhau bod y gwaith 
a wnawn yn ymatebol ac yn sensitif i fuddiannau 
ystod o randdeiliaid sy’n cefnogi ymchwil glinigol o 
ansawdd uchel yng Nghymru.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i arloesi ym 
maes ymchwil, byddwn yn cefnogi cyfleoedd 
datblygu newydd i’r staff, er enghraifft ym maes 
datblygu ymyriadau cymhleth a thrwy ysgoloriaethau 
ymchwil PhD a chymrodoriaethau ôl-ddoethurol 
newydd.  Bydd hyn yn cynnwys ehangu a datblygu’r 
hyfforddiant a ddarperir gan staff y Ganolfan mewn 
meysydd penodol o arbenigedd methodolegol 
megis gweithio gydag oedolion na allant wneud 
penderfyniadau drostyn nhw eu hunain.  Bydd y 
Ganolfan yn mynd i’r afael â nifer o astudiaethau 
mawr yn ystod y 12 mis nesaf, gan gynnwys POOL, 
FRANK Friends ac astudiaethau eraill, gobeithio, 
sydd wrthi’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd. 

Yn dilyn adolygiad o’r ohebiaeth rhyngom â’r 
sawl sy’n cymryd rhan mewn astudiaethau, bydd 
mwy o bwyslais ar gyflwyno adroddiadau o safon 
ar ganlyniadau astudiaethau i’r sawl sydd wedi 
cyfrannu atynt. Wrth gyflwyno’r rhaglen waith 
gystadleuol hon, mae’n bwysig bod ein Canolfan 
wedi cael ei sefydlu ar sylfaen amlwg o egwyddorion 
a gwerthoedd arweiniol.  O gofio hyn, rydym yn 
ddiolchgar am ymdrechion amhrisiadwy ein grŵp 
Dysgu a Datblygu, ein grŵp Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth ac eraill sy’n helpu i lywio ein gwaith.  

Casgliadau
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ansawdd staff 
y Ganolfan wedi’i gydnabod drwy ei chofrestriad 
llawn fel uned treialon gyda Cydweithredu ar 
Ymchwil Glinigol y DU. Gydag ychydig iawn o 
enghreifftiau tebyg, os o gwbl, o unedau treialon 
clinigol yn cyfuno’n llawn, mae’r llwyddiant 
hwnnw’n deyrnged i holl staff y Ganolfan.  Rydym 
hefyd yn falch iawn bod yr hyder sydd gan ein 
harianwyr, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a 
Cancer Research UK, ynom wedi arwain at 
ymestyn ac adnewyddu ein harian craidd.  

Sut rydym yn gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru? 
Mae’r Ganolfan yn darparu capasiti ymchwil 
hanfodol a phwynt ffocws ar gyfer ymchwilwyr 
yng Nghymru. Mae’r gwaith a wnawn drwy’r 
Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil wedi helpu 
gweithwyr proffesiynol yn y GIG ac ym maes gofal 
cymdeithasol i ddatblygu eu syniadau ymchwil 

eu hunain, a ysbrydolir yn aml gan y cyfleoedd 
clinigol y dônt ar eu traws yn ddyddiol.  Mae ein 
hymchwilwyr yn darparu’r ystod eang o arbenigedd 
i gefnogi ceisiadau newydd am arian a’r 23 o 
astudiaethau newydd a gafodd eu hariannu yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi cryfhau’r 
cyfraniad a wnawn i waith ymchwil ym maes gofal 
cymdeithasol, er enghraifft drwy ein partneriaeth 
â’r bartneriaeth ymchwil Beth sy’n Gweithio 
newydd ym maes gofal cymdeithasol i blant.  
Rydym wedi parhau i fynd ati i wella bywydau 
drwy’r gwaith a gyflwynwyd mewn 80 o bapurau 
a nifer gynyddol o ddigwyddiadau ymgysylltu. Fel 
busnes rheoleiddiedig, rydym yn gwneud hyn tra’n 
sicrhau y gallwn ddangos safonau ansawdd ar yr 
un pryd, hyd yn oed yn ystod cyfnodau o newid 
sefydliadol.  Fel pawb arall, rydym hefyd wedi 
llwyddo i wneud hyn wrth ymateb i’r Rheoliad 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)!
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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@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 029 2068 7620

Trydar: @CTRCardiffUni

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

Gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/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 i bob un o’n “cynrychiolwyr lleyg” sy’n rhoi 
o’u hamser i gymryd rhan mewn grwpiau rheoli 
astudiaethau, pwyllgorau llywio a llu o bethau 
eraill. Rydych yn sicrhau bod ein deunyddiau 
yn ddefnyddiol i’r cyhoedd, bod ein Taflenni 
Gwybodaeth i Gyfranogwyr yn hawdd eu deall 
– ac, yn y pen draw, rydych yn ein helpu i fwrw 
ymlaen â’n hastudiaethau. Rydym yn ddiolchgar 
iawn i chi. 

Hoffem ddiolch i Bethan Phillips (ar y chwith) 
am ei sylwadau a’i hadborth wrth i ni fynd 
ati i lunio’r adroddiad hwn. Hoffem hefyd 
ddiolch iddi am gynhyrchu’r fideo ar gyfer 
Cynhadledd Flynyddol 2018 Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru. 

Hoffem hefyd ddiolch yn arbennig i Astrid 
Burrell (ar y chwith) am gydgynhyrchu’r 
adroddiad a rhannu ei stori bersonol yn yr 
adran “Datblygu astudiaethau newydd:  
Taith bersonol” (tudalennau 13).

Byddwch yn sylwi bod y cyhoeddiad hwn yn edrych ychydig yn wahanol i’n cyhoeddiadau blaenorol. 
Rydym wedi dechrau ar y gwaith o ddiweddaru’r ffordd y mae adroddiad blynyddol y Ganolfan Ymchwil 
Treialon yn edrych ac yn teimlo. Drwy wneud hyn, rydym yn gobeithio y gallwn gysylltu’n well â’r bobl a 
gefnogir gennym a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Cadwch lygad am fwy i ddod!
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