
Mae ymchwilwyr yn aml yn disgrifio’r heriau o ddylunio a chynnal 
treialon sy’n cynnwys oedolion sydd â diffyg gallu i gydsynio.

Mae hyn yn cynnwys:

•   pryderon moesegol am gynnwys pobl nad ydynt yn gallu cydsynio

•   materion ymarferol fel pwy sy’n rhoi caniatâd ar eu rhan

•   materion methodolegol fel casglu data

Bydd y Fframwaith Gallu Diffygiol 
i Ganiatáu INCLUDE yn helpu 
ymchwilwyr sy’n cynllunio treialon 
i nodi’r materion moesegol, 
methodolegol ac ymarferol y bydd 
eu treial yn dod ar eu traws, ac i 
leihau’r rhwystrau i gynhwysiant. 

Pam datblygwyd y fframwaith hwn? Sut y bydd y 
fframwaith hwn  
yn helpu?

Fodd bynnag, mae rhai grwpiau’n 
cael eu heithrio’n aml o dreialon, 
gan gynnwys pobl nad ydynt 
efallai’n gallu rhoi caniatâd 
gwybodus. Er enghraifft, maent 
wedi’u heithrio o 8 allan o 10  
o dreialon torri clun.

Dylai cyfranogwyr mewn treialon clinigol fod yn 
gynrychioliadol o’r boblogaeth a ragwelir sy’n 
debygol o gael y driniaeth yn ymarferol. 

Fframwaith Gallu 
Diffygiol i Gydsynio 

INCLUDE

 
Bydd yn sicrhau bod pobl 
sydd â chyflyrau neu 
anableddau sy’n effeithio ar 
eu gallu i gydsynio yn gallu 
cymryd rhan mewn ymchwil, 
ac elwa ohoni — ac felly 
gwneud ymchwil yn well.

1

 
Bydd yn rhoi sicrwydd 
i bwyllgorau moeseg 
ymchwil bod y treial wedi’i 
ddylunio’n briodol i gynnwys 
oedolion â gallu diffygiol.

2

 
Bydd o fudd i ymchwilwyr 
drwy wella ansawdd eu treial 
a dangos i gyllidwyr bod y 
treial arfaethedig yn cynnwys 
y boblogaeth sy’n debygol o 
fod angen yr ymyriad.

3

Mae mynd i’r afael ag eithrio 
grwpiau nad ydynt yn cael eu 
gwasanaethu’n ddigonol yn 
hanfodol er mwyn datblygu 
ymyriadau effeithiol ar gyfer  
y poblogaethau hyn.



Mae’r Fframwaith yn cynnwys 4 cwestiwn allweddol i ymchwilwyr 
feddwl amdanynt. Ar gyfer pob cwestiwn mae taflenni gwaith i 
helpu ymchwilwyr i ateb y cwestiynau a nodi pa gamau gweithredu 
ac adnoddau sydd eu hangen, gyda chyfeirio at wybodaeth ac 
adnoddau ar gapasiti a chaniatâd. Yna gall ymchwilwyr grynhoi’r 
camau i’w cymryd i sicrhau bod eu treial yn cynnwys poblogaethau a 
allai fod â diffyg gallu, a nodi unrhyw adnoddau sydd eu hangen.

Beth mae’r fframwaith yn ei gynnwys?

Gellir cwblhau’r fframwaith  
yn iteraidd. Gall y cwestiynau  
a’r taflenni gwaith fod yn sail  
i drafodaethau am ddyluniad  
y treial, gyda dogfen y fframwaith 
yn cael ei defnyddio i gofnodi 
canlyniad y trafodaethau a’r 
camau gweithredu sydd eu 
hangen.

Bydd defnyddio’r fframwaith 
yn cynyddu amser a gwaith 
yn ystod cam dylunio’r treial 
cychwynnol gan ei fod yn cefnogi 
ymchwilwyr i ystyried materion 
yn llawn a chydweithio ar 
atebion dylunio. Fodd bynnag, 
bydd yn gwella ansawdd y cais 
am gyllid a gall hwyluso camau 
diweddarach fel llywio dyluniad y 
protocol a’r cais moeseg. 

Gall hefyd gynyddu’r costau 
cyffredinol y gofynnir amdanynt 
ond bydd yn helpu i gyfiawnhau 
sut y bydd cynnwys y ‘costau coll’ 
hyn yn sicrhau bod y dyluniad 
cynhwysol yn cael adnoddau 
priodol a bod cyllidwyr yn cefnogi 
fframweithiau INCLUDE.

Ni fydd pob cwestiwn/adran 
yn berthnasol a gellir eu 
gadael allan os nad ydynt o 
gymorth. Bydd rhai yn gofyn 
am ddehongliad i fod yn 
berthnasol i gyd-destun neu 
boblogaeth y treial penodol. 

Bwriedir iddo gael ei 
ddefnyddio ar gyfer treialon 
clinigol, ond gallai fod yn 
ddefnyddiol ar gyfer dylunio 
mathau eraill o astudiaethau 
– yn enwedig Q4 a Thaflenni 
Gwaith C-G.

Yn ddelfrydol, dylid 
defnyddio’r fframwaith ar y 
cam cynharaf o ddylunio’r 
treial, cyn gwneud cais am 
gyllid. Dylid ei ddefnyddio 
ar y cyd ar draws y tîm 
ymchwil ac, yn bwysicaf 
oll, gan gynnwys cyfranwyr 
cyhoeddus.

         I lawrlwytho’r Fframwaith Gallu  
Diffygiol i Gydsynio INCLUDE a dod o hyd  
i adnoddau eraill, ewch i:  
www.capacityconsentresearch.com

         I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
Dr Victoria Shepherd, Prifysgol Caerdydd 
ShepherdVL1@cardiff.ac.uk 

Sut mae’r 
fframwaith yn cael 
ei ddefnyddio?


