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1. Cyflwyniad  

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn falch o ddarparu'r cyflwyniad ysgrifenedig 
hwn i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas â'i 

ymchwiliad i effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng 
Nghymru. Mae'r cyflwyniad yn darparu asesiad, o safbwynt iechyd y 

cyhoedd, o'r ystyriaethau allweddol sy'n gysylltiedig â mesurau a fyddai'n 
helpu i reoli'r ôl-groniad o ran amseroedd aros a gwella'r ddarpariaeth 

cyfathrebu a gwybodaeth i bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth. 
Mae'r wybodaeth a ddarparwyd yn adeiladu ar ein gwaith parhaus i leihau 

niwed yn sgil COVID-19 a heintiau anadlol eraill y gaeaf hwn, megis 
rhaglenni brechu a gwyliadwriaeth, gan atal effeithiau pellach ar ôl-

groniadau amseroedd aros.  

Mae'r GIG yn profi ôl-groniad sylweddol o ran galw o ganlyniad i’r pandemig 
COVID-19 parhaus1 Bydd hyn yn cael effaith sylweddol yn y tymor byr a'r 

tymor hwy ar iechyd a llesiant pobl Cymru ac mae angen ymateb system 
gyfan. O ganlyniad, mae angen darparu gwybodaeth a chymorth clir i 

gleifion sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth i'w helpu i gynnal lefel o 
lesiant a rheoli unrhyw boen, anghysur neu ofid y gallant ei brofi. Dylid 

hefyd ystyried sut y gall Cymru fabwysiadu dull teg o fynd i'r afael â heriau 
ac effaith amseroedd aros. 

Yn ogystal, mae angen inni chwilio ar yr un pryd am ffyrdd o leihau'r galw 
yn y dyfodol am wasanaethau iechyd a gofal drwy amrywiaeth o ddulliau 

atal. Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar yr amser y mae GIG Cymru yn 
ymgymryd â'r ôl-groniad presennol o ran y rhestr aros yn ogystal â 

manteision tymor hwy o ran cydnerthedd gwasanaethau. Yn gysylltiedig â 
hyn, rydym wedi darparu trosolwg o adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar 

gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar effeithiau’r gaeaf ar iechyd a llesiant, gan 

gynnwys gwasanaethau a ddarperir gan iechyd a gofal cymdeithasol. Nod 
hyn yw cefnogi Cymru i fabwysiadu dull ataliol tymor hwy o leihau effaith 

y gaeaf ar iechyd a llesiant a gwasanaethau gofal. 

Mae ymchwiliad y Pwyllgor hefyd yn gofyn am farn ar werth 

gweithgareddau cyfathrebu sy'n gysylltiedig â rheoli'r ôl-groniad o ran 
amseroedd aros a chefnogi'r rhai sy'n aros am ofal. Gall camau cyfathrebu 

fod ar sawl ffurf, gyda’r bwriad o gyrraedd ystod o gynulleidfaoedd, a bod 
ganddynt ddibenion gwahanol. Mae eglurder ar y canlyniad a ddymunir yn 

hanfodol i unrhyw weithgaredd cyfathrebu.  

Ceir rhagor o fanylion am bob un o'r materion allweddol hyn yn adrannau 

dilynol yr ymateb hwn. 

 
1 StatsCymru. Canran y llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth o fewn y targed amser fesul mis a 
grwpiau o wythnosau. Ar gael yn: Canran y llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth o fewn y targed 
amser fesul mis a grwpiau o wythnosau (llyw.cymru) 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment/percentage-patientpathwayswaiting-month-grouped-weeks
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment/percentage-patientpathwayswaiting-month-grouped-weeks
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2. Rheoli atal a galw 

2.1. Cyfleoedd atal 

Nid yw'r ôl-groniad o ran amseroedd aros a wynebir gan GIG Cymru 

oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus yn sefydlog: ychwanegir cleifion 

newydd bob dydd. Mae pa mor hir y mae'r ôl-groniad yn ei gymryd i glirio, 

ac i'r gwasanaeth arferol ailddechrau, yn dibynnu ar sut y caiff yr ôl-groniad 

ei hun ei reoli ond hefyd, ar yr un pryd, ar ba gamau y gellir eu cymryd i 

dynnu'r pwysau oddi ar ofal eilaidd a helpu i leihau'r galw yn y dyfodol. Os 

nad yw'r ddau ddull hyn weithio gyda'i gilydd, mae'r ôl-groniad presennol 

yn debygol o gymryd mwy o amser i glirio a chael mwy o effaith negyddol 

ar y boblogaeth. Mae anghydraddoldebau iechyd wedi gwaethygu yng 

Nghymru o ganlyniad i’r pandemig, ac mae hyn yn debygol o waethygu tra 

bo'r ôl-groniad yn parhau (gweler adran 3 am ragor o wybodaeth am 

ystyriaethau tegwch).   

Mae'r dulliau y gellid eu hystyried yn cynnwys cynyddu ymyriadau ataliol a 

darparu cymorth a gallu ychwanegol i wasanaethau gofal cymdeithasol a 

gofal sylfaenol a chymunedol. Byddai hyn hefyd yn golygu ymdrechion 

parhaus i fynd i'r afael â heriau cyfredol y gweithlu gofal iechyd o ran 

hyfforddiant, recriwtio a chadw staff. Mae denu a chadw staff yn debygol o 

fod hyd yn oed yn fwy heriol ar ôl y pandemig, gan fod llawer o'r staff 

presennol yn adrodd am straen a gorweithio2. Fodd bynnag, mae cynnal a 

chynyddu gweithlu sydd â staff priodol a medrus yn hanfodol i wasanaeth 

iechyd sy'n gweithio ac, felly, mae recriwtio pobl i yrfaoedd gofal iechyd a 

fydd yn blaenoriaethu eu llesiant a'u boddhad swydd yn parhau'n hanfodol. 

2.2. Pwysau'r gaeaf yng Nghymru  

Ym mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru 'Gwella 
Iechyd a Llesiant y Gaeaf a Lleihau Pwysau'r Gaeaf yng Nghymru'3. 

Mae'r adroddiad yn disgrifio effaith tywydd gaeafol ac oer ar iechyd a 
llesiant a'r effeithiau dilynol ar wasanaethau iechyd a gofal, mewn ffordd a 

all lywio cynllunio strategol ar gyfer y dyfodol.  

Roedd canfyddiadau'r adroddiad yn seiliedig ar y canlynol: 

❖ Tystiolaeth ryngwladol o benderfynyddion sylfaenol ac ehangach 

afiechyd yn y gaeaf  

 
2 Gemine R, Davies GR, Tarrant S, et al. Factors associated with work-related burnout in NHS staff during 
COVID-19: a cross-sectional mixed methods study BMJ Open 2021;11:e042591. Ar gael yn: 
https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e042591  
3 Azam S, Jones T, Wood S, Bebbington E, Woodfine L a Bellis MA (2019). Gwella iechyd a llesiant yn ystod y 
gaeaf a lleihau pwysau'r gaeaf yng Nghymru. Dull ataliol Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael 

yn:https://phwwhocc.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Report-Welsh.pdf   
 

https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e042591
https://phw.nhs.wales/news/winter-health-how-we-can-all-make-a-difference/report/
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❖ Gwybodaeth am ffactorau risg a phoblogaethau bregus  

❖ Datrysiadau ar sail tystiolaeth i leihau morbidrwydd a marwolaethau 

sy'n gysylltiedig â'r gaeaf 

❖ Mewnwelediadau gan randdeiliaid allweddol 

Darparodd yr adroddiad fframwaith i gefnogi'r gwaith o fabwysiadu dull 
ataliol tymor hwy i leihau effaith y gaeaf ar wasanaethau iechyd a llesiant 

a gofal. Mae darnau enghreifftiol o'r fframwaith yn cynnwys: 

❖ Cryfhau camau ataliol megis gwneud y gorau o ymyriadau gwella 

iechyd y cyhoedd, cefnogi mabwysiadu a chynnal ymddygiad iach 

❖ Ymyriadau'r gwasanaeth iechyd a gofal megis mwy o 'gynllunio ataliol 

parhaus' a gweithgarwch llythrennedd iechyd i gefnogi hunanreoli 
mewn pobl ag afiechydon hirdymor 

❖ Dulliau cymunedol megis gwaith i gryfhau cydnerthedd o fewn 
cymunedau lleol e.e. drwy gynyddu rhwydweithiau cymdeithasol; a  

❖ Blaenoriaethau ymchwil gan gynnwys nodi effaith dulliau cyfredol a 

chyfleoedd ar gyfer cynyddu arferion gorau 

I gydnabod effaith COVID-19 ar wasanaethau iechyd a gofal, bydd Iechyd 

Cyhoeddus Cymru yn adolygu ac yn diweddaru'r gwaith hwn i ddeall yr hyn 
a ddysgwyd yn ystod yr ymateb i’r pandemig, gan ganolbwyntio ar fesurau 

ataliol i leihau'r pwysau ar wasanaethau yn ystod misoedd y gaeaf.  

Cyhoeddir yr adroddiad hwn gyda'r nod o gefnogi cynllunio ar gyfer 

misoedd y gaeaf 2022-23.     

2.3. Gwasanaethau sgrinio canser 

Mae sgrinio canser yn bwysig wrth ganfod canser yn gynnar (atal eilaidd). 

Arweiniodd y pandemig at oedi dros dro i dair rhaglen sgrinio canser - Bron 

Brawf Cymru, Sgrinio Serfigol Cymru a Sgrinio Coluddion Cymru, gan 

arwain at ôl-groniad o weithgarwch. Ailddechreuwyd gwasanaethau rhwng 

mis Mehefin a mis Awst 2020. O fis Ionawr 2022, mae'r rhaglenni sgrinio 

serfigol a sgrinio'r coluddyn wedi'u hailddechrau yn llawn, heb unrhyw oedi 

pellach o ran anfon gwahoddiadau rheolaidd allan. Mae mwy o weithgarwch 

rhaglenni yn dal i fynd rhagddo gyda'r rhaglen sgrinio’r fron, ac mae cyfnod 

adfer disgwyliedig o 36-48 mis.       

2.4. Cymorth data a dangosfwrdd 

Darperir data Amser Rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth (RTT) yn fisol gan 

sefydliadau GIG Cymru. Cyflwynir y data hyn i Lywodraeth Cymru i'w 

hadolygu, eu dadansoddi a'u cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Mae'r wefan 

hon yn cynnwys ffigurau ar gyfer nifer y bobl sy'n aros am ddiagnosis neu 

driniaeth ar hyn o bryd.  
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Mae Uned Gyflawni GIG Cymru eisoes yn cynhyrchu dangosfwrdd (gan 

gynnwys modelu) sy'n cael ei rannu yn ôl arbenigedd a Bwrdd Iechyd. Mae 

gwaith modelu hefyd wedi'i wneud i ddadansoddi effaith debygol senarios 

gwahanol, ac mae'r ddau ar gael i'w rhannu o'r Uned Gyflawni.   

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn sicrhau bod y dystiolaeth ar sut i liniaru 

effaith amseroedd aros ar gael i bawb sydd ei angen.  

3. Ystyriaethau tegwch  

Gall amseroedd aros estynedig ar gyfer diagnosis a thriniaeth effeithio ar 

iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol pobl. Wrth geisio darganfod sut i 
reoli'r ôl-groniad o ran amseroedd aros a achosir gan y pandemig parhaus 

yn y ffordd fwyaf effeithiol, mae persbectif iechyd y cyhoedd yn golygu bod 
angen ystyried sut i fabwysiadu dull teg sydd wedi'i adeiladu'n hirdymor.  

Nid yw anghenion gofal iechyd yn gyfartal ar draws y boblogaeth, ac yng 
Nghymru mae cysylltiad agos rhwng y baich mwyaf o ran clefydau ag 

anfantais economaidd-gymdeithasol. Mae data o 2015-2017 yn dangos bod 

disgwyliad oes ar enedigaeth yng Nghymru yn cynyddu'n gyson gyda llai o 
amddifadedd, a hynny i ddynion a menywod fel ei gilydd4. Yn ogystal, mae'r 

data diweddaraf a oedd ar gael o 2019 yn dangos bod cyfran sylweddol fwy 
o farwolaethau y gellir eu hosgoi yng Nghymru wedi digwydd yn yr 

ardaloedd mwyaf difreintiedig o gymharu â'r ardaloedd lleiaf difreintiedig5. 
Mae dadansoddiad diweddar a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru 

ar y defnydd o ysbytai hefyd yn dangos bod pobl sy'n byw mewn rhannau 
mwy difreintiedig o Gymru yn fwy tebygol o fod angen defnyddio 

gwasanaethau ysbyty, yn enwedig mewn argyfwng6. O ganlyniad, mae 
angen ystyried unrhyw ymateb uniongyrchol neu dymor hwy i reoli'r ôl-

groniad o ran amseroedd aros er mwyn osgoi creu annhegwch iechyd 
pellach – drwy ganolbwyntio ar benderfynyddion iechyd sy'n gallu newid, a 

hynny mewn ffordd wedi'i thargedu.    

Ategir hyn gan ddadansoddiad diweddar o ôl-groniad o ran amseroedd aros 

y GIG yn Lloegr a gynhaliwyd gan The King's Fund ac Healthwatch 

England7. Canfu fod cleifion sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig bron 
ddwywaith yn fwy tebygol o aros blwyddyn neu fwy am driniaeth a 

 
4 Nodweddion - Ardal PHOF 2017 gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael yn: Nodweddion - Ardal PHOF 
2017 | Tableau Public  
 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol Anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol mewn marwolaethau y gellir eu 
hosgoi yng Nghymru: 2019 
Marwolaethau y gellir eu hosgoi yng Nghymru, gan ddefnyddio mesurau amddifadedd lluosog i fesur 
anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol. Ar gael 

yn:https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/socioeco

nomicinequalitiesinavoidablemortalityinwales/2019  
6 Kadel R, Darlington O, Allen J, Bainham B, Masters R, Dyakova M, Bellis M (2021). Cost Anghydraddoldeb 
Iechyd i GIG Cymru Adroddiad 1 Cost sy’n Gysylltiedig ag Anghydraddoldeb wrth Ddefnyddio Gwasanaethau 
Ysbyty i’r GIG yng Nghymru Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael yn: https://phwwhocc.co.uk/wp-
content/uploads/2021/12/costofhealthinequalitytothenhsreport1_december2021_cym.pdf  
7 People living in the poorest areas waiting longer for hospital treatment: The King’s Fund ac Healthwatch 
England yn rhannu dadansoddiad newydd. Medi 2021 Ar gael yn: https://www.kingsfund.org.uk/press/press-
releases/kings-fund-healthwatch-analysis-waiting-lists 

https://public.tableau.com/app/profile/publichealthwalesobservatory/viz/PHOF2017Characteristics-Area/Area
https://public.tableau.com/app/profile/publichealthwalesobservatory/viz/PHOF2017Characteristics-Area/Area
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/socioeconomicinequalitiesinavoidablemortalityinwales/2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/socioeconomicinequalitiesinavoidablemortalityinwales/2019
https://phwwhocc.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/costofhealthinequalitytothenhsreport1_december2021_eng.pdf
https://phwwhocc.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/costofhealthinequalitytothenhsreport1_december2021_eng.pdf
https://www.kingsfund.org.uk/press/press-releases/kings-fund-healthwatch-analysis-waiting-lists
https://www.kingsfund.org.uk/press/press-releases/kings-fund-healthwatch-analysis-waiting-lists
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gynlluniwyd. Roeddent yn argymell bod yn rhaid i unrhyw ddull o fynd i'r 
afael ag ôl-groniad o ran y rhestr aros gynnwys ffocws cryf ar fynd i'r afael 

ag anghydraddoldebau iechyd ac osgoi dull sy'n addas i bawb.  

Yn y tymor byr, mae rhestrau aros yn fan cychwyn clir ar gyfer nodi 

unigolion a grwpiau o'r boblogaeth y mae angen gofal arnynt. Drwy 
ddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael o fewn y system gofal iechyd, mae 

gennym gyfle i flaenoriaethu a chynllunio ymyriadau cyfathrebu a 
gwasanaeth wedi'u teilwra er mwyn sicrhau'r effaith gadarnhaol orau 

bosibl. Gallai hyn gynnwys cynnal neu wella iechyd cyffredinol yr unigolyn, 
gan ei helpu i'w baratoi ar gyfer triniaeth sydd i ddod (rhagsefydlu i wella 

canlyniadau clinigol), neu i leihau annhegwch iechyd. 

Yn y tymor hwy, dylai elfen hanfodol o ymateb i'r galw cynyddol am ofal 

iechyd fod yn 'waith atal manwl': gweithredu ar lefel unigol neu grŵp 
(strata) sy'n galluogi mwy o gydnabyddiaeth gan unigolion eu bod yn gyd-

grewyr eu hiechyd eu hunain. Gallai ymyriadau gwella iechyd sy'n cael eu 

galluogi'n ddigidol ac sy'n seiliedig ar ymddygiad (gan gynnwys 
gwasanaethau, cymorth a chyfathrebu) adlewyrchu'r dull a ddefnyddir yn 

eang ac yn effeithiol mewn mannau eraill i gysylltu pobl â gwasanaethau y 
mae arnynt eu heisiau a'u hangen. 

4. Dulliau cyfathrebu    

4.1. Cyflwyniad  

Gellir ystyried gweithgareddau cyfathrebu fel rhan o'r ymateb i'r ôl-groniad 

presennol o ran amseroedd aros. Mae angen ystyried nifer o ffactorau wrth 
fabwysiadu unrhyw ddull cyfathrebu, gan gynnwys: 

❖ Eglurder amcanion – y canlyniad a ddymunir 

❖ Effeithiolrwydd yr ymgyrch – y neges, sianel a chyrhaeddiad 

❖ Canlyniadau andwyol neu anfwriadol posibl  

Mae'r adran isod yn rhoi rhagor o fanylion am bob un o'r materion hyn. 

4.2. Eglurder amcanion   

Dylai elfen allweddol o unrhyw ddull cyfathrebu posibl gynnwys darparu 

gwybodaeth glir gychwynnol am amseroedd aros tebygol; cyngor 
cyffredinol ar gynnal llesiant ochr yn ochr ag arwyddion a symptomau sy'n 

benodol i'r cyflwr i’w hasesu ac ymateb iddynt, a’r hyn ddylai'r ymateb 
hwnnw fod. Mae'r math syml hwn o gyfathrebu yn hanfodol a dylai fod drwy 

ystod o ddulliau a sianelau wedi'u targedu, wedi'u personoli i'r unigolyn a'i 
gyflwr/rheswm dros fod ar restr aros, yn hytrach na thrwy ddulliau 

cyfathrebu torfol, er mwyn sicrhau cyrhaeddiad. 
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Yn ogystal, dylid ystyried sut y gellir cefnogi unigolion i gynnal/gwella eu 
statws iechyd a lleihau dirywiad pellach neu waethygu cyflwr tra'n aros am 

driniaeth. Er enghraifft, ceir tystiolaeth dda y byddai gweithgarwch a 
gweithgareddau corfforol priodol dan oruchwyliaeth i hyrwyddo lles 

meddyliol o fudd i lawer o gleifion llawfeddygol yn y sefyllfa hon8,9. Gallai 
darparu mynediad i wasanaethau rheoli pwysau masnachol ac ystyried 

cynyddu gallu gwasanaethau, megis y Rhaglen Genedlaethol i Atgyfeirio 
Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS), gynorthwyo rhai cleifion i leihau eu 

risg a rheoli poen, yn enwedig mewn perthynas â chyflyrau 
cyhyrysgerbydol. Cyflyrau cyhyrysgerbydol, megis arthritis, osteoporosis a 

phoen cefn, yw prif achosion blynyddoedd o fyw gydag anabledd yng 
Nghymru10. Mae'r cyflyrau hyn yn aml yn cydfodoli â materion iechyd eraill 

ac mae ymchwil yn dangos eu bod yn fwy cyffredin yn y poblogaethau 
mwyaf difreintiedig. Erbyn 65 oed, mae gan bron i 5 o bob 10 o bobl sydd 

â phroblem ar y galon, yr ysgyfaint neu iechyd meddwl gyflwr 

cyhyrysgerbydol hefyd11. 

Gordewdra yw'r prif ffactor risg ar hyn o bryd ar gyfer blynyddoedd o fywyd 

yn byw gydag anabledd a'r trydydd prif ffactor risg ar gyfer blynyddoedd o 
fywyd a gollwyd yng Nghymru. Mae gordewdra yn cyfrannu'n sylweddol at 

afiechyd yn uniongyrchol fel ffactor risg annibynnol ar gyfer clefydau 
cardiofasgwlaidd, diabetes a chanser ac yn anuniongyrchol drwy'r cynnydd 

mewn poen, anabledd ac anghysur mewn cyflyrau cyhyrysgerbydol.  Yn 
ystod y pandemig diweddar, nodwyd gordewdra fel un o'r prif ffactorau risg 

ar gyfer canlyniad gwael yn sgil COVID-19. Mae gweithredu i leihau risg 
unigol drwy gyflawni neu gynnal pwysau iach yn flaenoriaeth ond mae 

effaith ar alw uniongyrchol yn llai tebygol nag yn y tymor canolig i'r tymor 
hwy.  Yn y tymor byr, y brif fantais fyddai i'r rhai sy'n aros am driniaeth ar 

gyfer anhwylderau cyhyrysgerbydol, lle y gellid gwella ansawdd bywyd a 
rheoli poen ychydig os yw unigolion yn gallu colli pwysau gormodol, er bod 

y sylfaen dystiolaeth er budd yn amhendant. Er mwyn gwireddu unrhyw 

fudd, byddai angen i unigolion golli swm o bwysau arwyddocaol yn glinigol; 
fel arfer 5% o'r pwysau presennol am 12 mis. 

Enghraifft arall yw darparu cymorth ychwanegol i roi'r gorau i ysmygu, lle 
caiff unigolion ar restrau aros eu nodi a rhoddir cymorth wedi'i deilwra i'w 

sefyllfa iddynt, fel rhan o'u llwybr triniaeth - er mwyn sicrhau canlyniadau 
clir a dymunol ar gyfer newid ymddygiad. Mae tystiolaeth dda y gallai rhoi'r 

 
8 Murphy SM, Edwards RT, Williams N, et al. An evaluation of the effectiveness and cost effectiveness of the 
National Exercise Referral Scheme in Wales, UK: a randomised controlled trial of a public health policy 
initiative. J Epidemiol Community Health 2012;66:745-753. Ar gael yn: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3402741/  
9 ; Geneen LJ, Moore RA, Clarke C, Martin D, Colvin LA, Smith BH. Physical activity and exercise for chronic 
pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev 2017. Ar gael yn: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28436583/  
10Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru (2017) Iechyd a'i phenderfynyddion yng Nghymru: Llywio cynllunio 

strategol. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael 
yn:https://www2.nphs.wales.nhs.uk/PubHObservatoryProjDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/0b4
9cbf45a03bfb88025820b005b74b3/$FILE/Health&determinantsinWales_TechnicalGuide_Welsh.pdf 
11 Musculoskeletal conditions and multimorbidity. Arthritis Research UK. Ar gael yn: 
https://www.versusarthritis.org/media/2078/msk-conditions-and-multimorbidity-report.pdf  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3402741/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28436583/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/observatory/data-and-analysis/publication-documents/health-and-its-determinants-in-wales-2018/health-and-determinants-in-wales-report-eng-pdf/
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/observatory/data-and-analysis/publication-documents/health-and-its-determinants-in-wales-2018/health-and-determinants-in-wales-report-eng-pdf/
https://www.versusarthritis.org/media/2078/msk-conditions-and-multimorbidity-report.pdf
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gorau i ysmygu helpu i wella canlyniadau clinigol triniaeth. Er enghraifft, 
mae ysmygu'n gysylltiedig â chanlyniadau andwyol yn dilyn llawdriniaeth, 

gan gynnwys oedi wrth wella clwyfau, heintiau, arhosiad hir yn yr ysbyty a 
derbyniadau mynych ar ôl llawdriniaeth,. Gyda chanser, mae ysmygu'n 

gysylltiedig â chanlyniadau triniaeth gwaeth, gan gynnwys marwolaethau 
cyffredinol drwy, er enghraifft, natur fwy ymosodol canser, mwy o 

gymhlethdodau sy'n gysylltiedig â thriniaeth a mwy o risg o broblemau 
iechyd hysbys sy'n gysylltiedig â thybaco, megis clefydau cardiofasgwlaidd 

ac anadlol a chanserau pellach,. Mae hefyd yn wir mai ysmygu yw'r achos 
mwyaf cyffredin o ganser yr ysgyfaint yn y DU, a gellir priodoli mwy na 

chwarter yr holl farwolaethau canser yn y DU i ysmygu (gan gynnwys 
canser yr ysgyfaint, y geg, y gwddf, y bledren, yr arennau, y pancreas, y 

stumog, yr iau a chanserau serfigol). Mae gan ysmygu hefyd gysylltiadau 
cryf ag annhegwch iechyd. Felly, mae cefnogi pobl i roi'r gorau i ysmygu 

cyn triniaeth yn cynnig manteision tymor byr a thymor hwy i'r claf a’r 

system gofal iechyd. 

Efallai na fydd angen cynllun cyfathrebu 'annibynnol' ar yr amcanion hyn 

ond yn hytrach eu hymgorffori yn y rhyngweithio o ddydd i ddydd sydd gan 
staff gofal iechyd gyda chleifion - yn unol â'r dull 'Gwneud i Bob Cyswllt 

Gyfrif'. 

4.3. Effeithiolrwydd cyfathrebu  

Mae gan ymgyrchoedd cyfryngau torfol hanes hir ym maes iechyd y 
cyhoedd, ac mae rhaglenni effeithiol yn defnyddio tystiolaeth o'r gwyddorau 

ymddygiadol a chyfathrebu. Mae corff cynyddol o wybodaeth ryngwladol ar 
sut i ddarparu gweithgarwch cyfathrebu torfol sy'n fwy tebygol o fod yn 

effeithiol ond mae llawer nad yw'n cael ei ddeall yn llawn, yn enwedig mewn 
perthynas â defnyddio cyfryngau newydd. 

Ariannodd y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd astudiaeth 
fawr i'r defnydd o'r cyfryngau torfol i gyfleu negeseuon iechyd y cyhoedd 

mewn chwe maes pwnc gan gynnwys diet a gweithgarwch corfforol. Canfu'r 

adolygiad y gall defnyddio cyfryngau torfol fod yn effeithiol o ran cynyddu 
gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ond ychydig iawn o dystiolaeth sydd o 

effeithiolrwydd ar newid ymddygiad ac eithrio mewn rhai sefyllfaoedd 
penodol e.e. cael cymorth i roi'r gorau i ysmygu. Un o ganfyddiadau 

allweddol yr adolygiad oedd bod mentrau'n fwy effeithiol pan fyddant yn 
targedu ymddygiadau penodol a llai cymhleth. 

Canfu'r adolygiad hefyd rywfaint o dystiolaeth o bwysigrwydd targedu 
negeseuon, sydd wedi'u teilwra i gynulleidfaoedd allweddol. Mae hyn yn 

amlygu pwysigrwydd seilio unrhyw weithgarwch cyfathrebu ar 
ddealltwriaeth fanwl o'r ymddygiad targed a'r gynulleidfa drwy waith 

mewnwelediad. Yn olaf, tynnodd yr adolygiad sylw at bwysigrwydd gwaith 
cyfathrebu torfol fel elfen graidd o raglen waith amlweddog ehangach yn 

hytrach nag un annibynnol. 
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Bydd angen i unrhyw weithgarwch cyfathrebu torfol a gynlluniwyd gael sawl 
cam a thargedu canlyniadau penodol iawn a bydd angen cynllunio 

sylweddol er mwyn sicrhau ei fod yn debygol o sicrhau canlyniad 
cadarnhaol.   

4.4. Canlyniadau anffafriol ac anfwriadol  

Yn gyffredinol, mae rhagdybiaeth bod gweithgarwch hybu iechyd, megis 

ymgyrchoedd cyfathrebu torfol yn y cyfryngau, ar ei waethaf yn aneffeithiol 
ond yn ddiniwed yn ei hanfod. Fodd bynnag, mae nifer o ganlyniadau 

andwyol neu anfwriadol i fentrau o'r fath y dylid eu hystyried yn ofalus cyn 
penderfyniad i weithredu. 

Er enghraifft, mae gordewdra wedi dod yn fater sy’n ennyn teimladau 
cryfion ac mae cryn bryder ynghylch stereoteipio negyddol a niwed 

seicolegol a all godi o ganlyniad i weithgarwch cyfryngau torfol sydd wedi’i 
gynnal yn wael. Canfu adolygiad o ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus a 

gordewdra, yn ogystal â thystiolaeth gyfyngedig o effeithiolrwydd, fod 

pryderon ynghylch effeithiau negyddol posibl ar ddelwedd, siâp a maint y 
corff ac ar gynyddu stereoteipio a stigmateiddio negyddol yn y cyfryngau y 

rhai sydd dros bwysau neu'n ordew12. 

 

 

 

 
12 Walls, H.L., Peeters, A., Proietto, J. et al. Public health campaigns and obesity - a critique. BMC Public 
Health 11, 136 (2011). Ar gael yn: https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-136  
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