
 

Sut i Ysgrifennu Astudiaeth Achos 
 

Dadansoddiad manwl o sefyllfa neu ddigwyddiad go iawn yw astudiaeth achos, fel 
ffordd o ddangos cynnwys a theori mewn sefyllfa bywyd go iawn neu sefyllfa wedi’i 
hefelychu, neu gyfuniad.  Mae astudiaethau achos yn galluogi’r dysgwr i ddysgu 
sgiliau rhesymu gwybyddol, meddwl yn feirniadol a gwneud penderfyniadau. 
 
DYMA rai awgrymiadau i chi ynghylch ysgrifennu astudiaeth achos.  Cofiwch, dim 
ond canllaw yw hwn!  Byddwch yn ymwybodol bod gan wahanol 
diwtoriaid/goruchwylwyr ffyrdd gwahanol o wneud pethau, ac efallai y bydd eu 
gofynion nhw’n amrywio o ganlyniad.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y 
canllawiau y bydd eich cyfadran/adran yn eu rhoi i chi, a dilynwch nhw’n fanwl. 
 
 
Dewis y Pwnc 

Dylai’r awdur ddewis pwnc sy’n canolbwyntio ar rywbeth, sy’n seiliedig ar realiti, sy’n 
berthnasol, ac sy’n adlewyrchu tystiolaeth o arferion gorau ym maes nyrsio. Gall y 
pwnc ymdrin â senario gofal o brofiad nyrsio blaenorol, neu un sy’n amlygu ac yn 
pwysleisio sgôp ymarfer nyrsio ar hyn o bryd. 
 
 
Cynllunio: Ysgrifennu Amcanion 

Pan fyddwch yn cynllunio, efallai y bydd yn ddefnyddiol ysgrifennu o leiaf dri amcan 
neu ganlyniad sy’n adlewyrchu’r hyn y gallwn ei ddysgu o’r astudiaeth achos. 
Enghraifft (Sylwch: yn yr enghreifftiau hyn, diagnosis y claf yw anhwylder sgitso-affeithiol) 

Wrth gloi’r astudiaeth achos, dylai fod yn bosibl: 

1. Nodi’r ymddygiadau sydd i’w gweld yn nodweddiadol mewn anhwylder sgitso-
affeithiol. 

2. Nodi’r elfennau ar gyfer gwneud diagnosis o anhwylder sgitso-affeithiol. 

3. Nodi’r dulliau ffarmacolegol cyffredin o drin anhwylder sgitso-affeithiol gan 
gynnwys sgîl-effeithiau ac ystyriaethau nyrsio. 

 
 
Datblygu Cyflwyniad 

Paragraff agoriadol neu ddau sy’n gosod y llwyfan ar gyfer senario’r astudiaeth achos 
yw cyflwyniad. Yn y cyflwyniad, gellir disgrifio’r claf, y symptomau, ac amgylchiadau 
cysylltiedig y sefyllfa, a gellir cyflwyno hanes y claf hyd at y digwyddiadau y bydd y 
senario yn mynd i’r afael â nhw. 
Enghraifft 

Cafodd J.A., gweithwraig glanweithdra 35 mlwydd oed, ei chludo i’r ysbyty gan ei chwaer 
ar ôl iddi ddod o hyd iddi yn ei chartref yn ailadrodd “mae’r cymdogion yn trio fy lladd 
i”. Dywedodd J.A. ei bod yn clywed lleisiau yn aml ac yn gweld pobl sy’n dweud wrthi am 
ladd ei hunan. 
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Yn yr adran argyfwng, cafodd J.A. ei hasesu a’i chysuro. Roedd ei hylendid personol wedi 
bod yn dirywio ac roedd ei dannedd wedi newid lliw ac yn cwympo allan. Helpodd ei 
chwaer gyda’r archwiliad gan ddweud nad oedd J.A. “wedi mynd i’r gwaith a doedd hi 
ddim yn ateb y ffôn. Roedd rhaid i fi dorri i mewn i’r tŷ er mwyn cyrraedd ati”. 
 

 

Cefndir/Hanes Ychwanegol (gan gynnwys: hanes meddygol a nyrsio; hanes teuluol 

a chymdeithasol; canfyddiadau archwiliad corfforol). 
 
Drwy gynnwys paragraff arall neu ddau (a all fod o dan benawdau ar wahân), gall yr 
awdur ehangu ar gyflwyniad senario’r achos. Mae’n bosibl cynnwys gwybodaeth er 
mwyn ychwanegu lliw, i wneud yr achos yn eglur, i ehangu ar y wybodaeth gefndir 
yn y cyflwyniad. Er enghraifft, gallwch drafod canlyniadau labordy neu ganlyniadau 
diagnostig, canfyddiadau asesiad corfforol, neu wybodaeth ychwanegol am hanes a 
salwch y claf, sy’n rhoi gwybodaeth atodol a fydd yn rhoi dealltwriaeth fwy eglur o’r 
broblem. 
Enghraifft 

Mae gan J.A. hanes o anhwylder sgitso-affeithiol. Rhoddodd hi’r gorau i’w meddyginiaeth 
dair wythnos yn ôl. Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd yn 2002, mae annog cleifion i lynu at 
eu meddyginiaeth yn gynnar yn ystod anhwylder sgitso-affeithiol yn helpu’r claf i 
barhau i gymryd y feddyginiaeth yn yr hirdymor (Robinson, et al. 2002). 

 

Nodweddion anhwylder sgitso-affeithiol yw cyfnod di-dor o salwch lle mae dau brif faen 
prawf yn bresennol: 

 Lledrithion – Credu anwireddau a meddwl wedi drysu; bod yn gwbl 
argyhoeddedig am faterion ynghylch y byd sydd heb fod yn seiliedig ar realiti. 
Pan fydd rhywun yn eu herio gan ddweud bod y gred yn annhebygol, cleientiaid 
yn dyfalbarhau yn ddi-droi’n ôl. 

 Rhithweledigaethau – Problemau gyda chanfyddiad y synhwyrau sydd fel pe 
baen nhw’n adlewyrchu realiti. Mae’r unigolyn yn credu ei fod yn gallu clywed, 
gweld neu arogli rhywbeth nad yw pobl eraill yn eu synhwyro. 

 Catatonia – Cyflwr o ansymudedd wedi’i achosi’n seicolegol, gyda phenodau o 
aflonyddwch meddwl eithafol yn torri ar draws yr ansymudedd o bryd i’w 
gilydd. 

 Symptomau negyddol – Mae’n cyfeirio at y diffygion gweithredol sydd i’w gweld 
mewn sgitsoffrenia. Maen nhw’n cynnwys gwastadrwydd teimladau, diffyg 
ysgogiad, ymgilio cymdeithasol, diffyg talu sylw, ac alogia (Glod, 1998, Ed.) 

 

O gymharu â chleifion sgitsoffrenig, mae’r canlyniadau i gleifion sgitso-affeithiol yn well 
yn gyson. Fodd bynnag, o gymharu â chleifion anhwylder affeithiol nodweddiadol, mae’r 
canlyniadau i gleifion sgitso-affeithiol yn waeth. 
 
 

Hanes teuluol a chymdeithasol 

Rhowch fanylion perthnasol. 
Enghraifft 

Cafodd mam J.A. ddiagnosis o iselder pan oedd hi’n ddeugain mlwydd oed, a lladdodd ei 
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hun ddeng mlynedd yn ddiweddarach. 
Canfyddiadau asesiad/archwiliad corfforol 
Enghraifft 

Roedd J.A. yn bryderus iawn ynghylch gadael i’r person meddygol fynd yn agos ati. 
Helpodd ei chwaer gyda’r archwiliad. Roedd yn ymddangos bod ei hylendid yn wael, fel 
roedd ei gwallt brwnt a’i dannedd melyn/du yn ei awgrymu. Roedd hi’n wyliadwrus ac 
yn amddiffynnol, gan ddweud nad oedd hi’n cysgu’n dda ac nad oedd awydd bwyd arni 
yn aml. Doedd dim modd cael llawer o gysylltiad llygad gyda J.A. ac roedd yn anodd ei 
chadw’n brysur. Cadarnhaodd hi ei bod wedi bod yn cael rhithweledigaethau a 
lledrithion, ond mae’n gwadu ei bod eisiau lladd ei hunan. Dywed ei chwaer bod J.A. 
wedi bod ar sawl meddyginiaeth gwrthseicotig yn y gorffennol ond ei bod hi’n methu 
dioddef y sgîl-effeithiau ac felly ei bod hi’n stopio eu cymryd. 
 
 
Cwrs Gofal: Cynllunio/Trin/Gwerthuso 

Amlinellwch y cwrs gofal a’r triniaethau dewisol a gwerthuswch y canlyniadau a 
fwriedir. 
Enghraifft 

Rhoddwyd J.A. ar feddyginiaeth gwrthseicotig, 25mg unwaith y dydd i ddechrau, gan 
gynyddu i 50mg y dydd ar ôl pythefnos gyda dos darged o 400mg y dydd. Mae bwrw 
golwg dros yr astudiaethau presennol o drin anhwylder seico-affeithiol yn awgrymu bod 
angen defnyddio cyfrwng gwrthseicotig (McElroy, Keck a Strakowski, 1999). Er bod 
llawer o wahanol fathau o driniaeth ar gael, llawer ohonynt â chanlyniadau cadarnhaol, 
cyffuriau gwrthseicotig yw’r brif driniaeth ar gyfer anhwylder seico-affeithiol (Glod, 
1998). 

 

Caiff Clozapine, meddyginiaeth gwrthseicotig, ei ddefnyddio yn gyffredin gyda chleifion 
sydd ag anhwylder sgitso-affeithiol pan fydd popeth arall wedi methu. Dyma rai o sgîl-
effeithiau cyffredin Clozapine: tawelyddu; pendro; pwysedd gwaed uchel; tacycardia a 
rhwymedd. Mae’r goblygiadau nyrsio ar gyfer Clozapine (Clozaril) yn cynnwys monitro: 
statws iechyd meddwl; pwysedd gwaed; cychwyn camsymud araf (tardive dyskinesia); 
amlder a chysondeb ysgarthu; gwres dros dro; celloedd gwyn y gwaed gyda phlatennau. 

 

Mae grŵp Cymunedol Manisses (1999) yn nodi bod Olanzapine (Zxprexa) hefyd wedi ei 
ddefnyddio i drin anhwylder sgitso-affeithiol. Dyma rai o sgîl-effeithiau’r cyffur hwn: ceg 
sych; rhwymedd; magu pwysau; methu cysgu; pwysedd gwaed isel orthostatig; 
tacycardia a gwres. Mae’r goblygiadau nyrsio ar gyfer Olanzapine yn cynnwys monitro: 
pwysedd gwaed; statws iechyd meddwl; cychwyn symptomau allbyramidaidd; 
camsymud araf a chychwyn syndrom malaen niwroleptig. Gall y driniaeth wella ar gyfer 
cleifion gyda sgitsoffrenia neu anhwylder sgitso-affeithiol pan gaiff dosau o Olanzapine 
eu cynyddu yn uwch nag 20mg y dydd, ac mae’n ymddangos bod modd goddef dosau 
uchel (Manisses Community Group, 1999). 

 

Caiff Risperidone, sydd hefyd yn cael ei alw’n Risperdal, ei ddefnyddio hefyd i drin 
anhwylder sgitso-affeithiol. Mae’n gyfrwng gwrthseicotig sy’n gweithio drwy 
wrthweithio dopamine a serotonin (NewsRX, 2002). Mae sgîl-effeithiau cyffredin 
risperidone yn cynnwys: ymddygiad ymosodol; pennau tost; rhwymedd; ceg sych; magu 
pwysau; aflonyddwch gweledol a thawelyddu. (Lacey, 1996, p.127) Wrth ofalu am 
gleifion sydd ar bresgripsiwn Risperidone, dylai nyrsys fonitro statws iechyd meddwl a 
newidiadau tymer; pwysedd gwaed; symptomau allbyramidaidd; camsymud araf a 
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syndrom malaen niwroleptig. 

 

Cafodd J.A. ei throsglwyddo ar unwaith i uned seiciatryddol lle byddai modd monitro ei 
meddyginiaethau tan ei bod yn sefydlog a bod modd iddi fynd yn ôl i’w chartref. Cafodd 
wybodaeth am therapi grŵp cymunedol. Bum diwrnod ar ôl iddi gael ei derbyn i’r uned 
seiciatryddol cafodd ei rhyddhau yn ôl i’r gymuned. Roedd ei meddyginiaethau yn cael 
eu goruchwylio gan nyrs gofal iechyd cartref a Systemau Rheoli Ymddygiad. Mae hi’n 
mynd i sesiwn grŵp ar nos Fawrth i bobl ag anhwylder sgitso-affeithiol. 
 

 

Cyfeirnodau  

Dylai rhestr cyfeirnodau ddilyn. Mae’r enghraifft yma yn fformat Harvard. 
Enghraifft 

Glod,C.A. (gol.) (1998) Contemporary psychiatric-mental health nursing: the brain-
behaviour connection.  Philadelphia, PA: F.A.Davis. 
 
Lacey, R. (1996) The complete guide to psychiatric drugs; a layman’s guide to anti-
depressants, tranquillzers and other prescription drugs. Llundain: Vermillion. 
 
Manisses Communications Group. (1999) ‘Higher olanzapine doses improve response in 
treatment refractory patients with schizophrenia and schizoaffective disorder’, 
Psychopharmacology Update, 10(12), t. 8. 
 
McElroy, S.L., Keck, P.E. Jr., a Strakowski, S.M. (1999) ‘An overview of the treatment of 
schizoaffective disorder’, Journal of Clinical Psychiatry, 60, tt. 16-21. 
 
NewsRX. (2002) ‘New data suggests long-term efficacy of Risperidone’, Pain and Central 
Nervous System Week, Ionawr 2002, tt. 7-8. 
 
Robinson, D., Woerner, M., Alivir, J., Bilder, R., Hinrchsen, G. a Liberman, J. (2002) 
‘Predictors of medication discontinuation by patients with first episode schizophrenia 
and schizoaffective disorder’, Schizophrenia Research, 57, tt. 2-3. 
 

 

Atodiadau 

Dylech gynnwys unrhyw ddeunydd ychwanegol, fel graffiau, copïau o holiaduron ac 
ati, os yw hynny’n briodol. Ddylech chi ddim cynnwys dim os nad ydych yn cyfeirio 
ato yn eich adroddiad. 
 

 

 

Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Jeffries, P. How to write a case study for online education. Ar gael fan hyn: 
http://www.nursingsociety.org/education/online_howto.pdf (dim dyddiad) (Darllenwyd: 2 
Techwedd 2004). 
 
South Dakota State University (2002) Online case study in nursing. Ar gael fan hyn: 
http://learn.sdstate.edu/vossj/Casestudies2002/BOLTON.HTM (Darllenwyd: 2 Tachwedd 
2004). 


