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Rhagair y Gweinidogion 
 
Mae marwolaethau yng Nghymru o glefyd cronig yr afu wedi mwy na dyblu yn yr 
ugain mlynedd diwethaf1.  Yn yr un modd â nifer o gyflyrau iechyd eraill, mae ein 
ffordd o fyw’n effeithio ar ba mor debygol ydyw y byddwn yn datblygu clefyd yr afu. 
Yfed gormod o alcohol, ynghyd ag effaith gordewdra, sy'n dod i'r amlwg, yw prif 
achos clefyd yr afu yng Nghymru o hyd.  
 
Mae ein dull gweithredu gofal iechyd darbodus yn cynnwys yr angen i leihau niwed y 
gellir ei osgoi cymaint â phosibl.  Felly, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i annog 
gwell ymddygiad o ran ffordd o fyw drwy raglenni a deddfwriaeth, gan gynorthwyo ac 
annog unigolion i gymryd cyfrifoldeb am sicrhau iechyd gwell. Lle mae cleifion wedi 
dangos yn gyson, er gwaethaf y cymorth sydd ar gael iddynt, na allant gymryd 
cyfrifoldeb am y ffactorau risg neu nad ydynt yn fodlon gwneud hynny, yna ni ddylid 
disgwyl i’r gwasanaeth iechyd ddarparu cyffuriau drud nac ymyriadau llawdriniaethol 
ar draul y rhai sydd wedi ceisio rheoli’r ffactorau risg hynny. Fodd bynnag, mae'n 
rhaid inni gydnabod y nifer sylweddol o resymau nad ydynt yn ymwneud â ffordd o 
fyw dros ddatblygu clefyd yr afu a gweithio'n galed i leihau'r stigma sy'n gysylltiedig 
â'i achosion os ydym am fynd i'r afael ag ef yn effeithiol. 
 
Mae'r dull gweithredu gofal iechyd darbodus hefyd yn ymwneud â chydgynhyrchu 
gwasanaethau ac mae'n golygu bod pobl yn bartneriaid cydradd yn eu gofal. Bydd 
hyn yn helpu i sicrhau bod pobl yn cael gofal priodol a bydd yn rhoi mwy o reolaeth 
iddynt dros eu hiechyd eu hunain. Mae'r cynllun hwn - un o gyfres o gynlluniau 
cyflawni ar gyfer y gwasanaeth gwladol - wedi'i gynllunio i ddatblygu a gwella 
gwasanaethau i bobl sydd â chlefyd yr afu.  
 
Mae'n ei gwneud yn ofynnol i GIG Cymru a'i bartneriaid: 
 

 Asesu anghenion y boblogaeth a chynllunio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau i 
bobl sydd â chlefyd yr afu 

 Gweithio i leihau'r baich sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu 

 Darparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i bobl sydd â chlefyd yr afu 

 Dangos canlyniadau gwell i bobl sydd â chlefyd yr afu 

 Diwallu anghenion y boblogaeth leol 
 
Edrychwn ymlaen at weld y gwelliannau a fydd yn deillio o’r cynllun hwn dros amser.  
 
 
 
Mark Drakeford AM,  
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
 
Vaughan Gething AM,  
Dirprwy Weinidog Iechyd 
 

                                                             
1 Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2011-12, t26, Llywodraeth Cymru 
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Rhagair Prif Weithredwr GIG Cymru 
 

Mae'r Cynllun Cyflawni hwn yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau i bobl 
sydd â chlefyd yr afu ac yn canolbwyntio ein hymdrechion ar atal y clefyd yn y lle 
cyntaf a hefyd, lle y bo angen, sicrhau y gall pobl gael gofal ardderchog. Drwy 
ganolbwyntio ar ansawdd a phrofiad yr unigolyn, gallwn gyflawni'r gwelliannau y mae 
pob un ohonom yn awyddus i'w gweld.  
 
Mae'n rhaid i wasanaethau i bobl sydd â chlefyd yr afu hyrwyddo diagnosis ac 
atgyfeiriadau cynnar, darparu gofal arbenigol o'r radd flaenaf, hwyluso hunanreolaeth 
a gofal parhaus, cefnogi argaeledd gwybodaeth o ansawdd a helpu i dargedu gwaith 
ymchwil i'r clefyd. Felly, caiff y Cynllun ei rannu'n chwe thema: 
 

 Atal clefyd yr afu a hybu iechyd yr afu 

 Canfod clefyd yr afu mewn pryd 

 Gofal cyflym ac effeithiol 

 Byw gyda chlefyd yr afu 

 Gwella gwybodaeth 

 Targedu gwaith ymchwil 
 
Ar gyfer pob thema, mae'r Cynllun Cyflawni hwn yn nodi'r canlynol: 
 

 Materion allweddol yn ymwneud â gwasanaethau 

 Blaenoriaethau penodol 

 Dangosyddion canlyniadau ar gyfer y boblogaeth a mesurau sicrwydd y GIG  
 
Ni all y GIG gyflawni'r cynllun hwn ar ei ben ei hun. Mae'n rhaid iddo weithio gyda 
sefydliadau partner yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol ehangach. Caiff grŵp 
gweithredu cenedlaethol, a gaiff ei arwain gan y GIG ac a fydd yn cynnwys y prif 
randdeiliaid, ei sefydlu er mwyn bwrw ymlaen â'r cynllun hwn. Bydd yn ofynnol i 
fyrddau iechyd ddatblygu cynlluniau ar gyfer clefyd yr afu a chyflwyno adroddiadau 
ar gynnydd yn flynyddol. 
 
Bydd y grŵp gweithredu yn atebol i brif weithredwyr byrddau iechyd a minnau. Bydd 
yn paratoi adroddiad blynyddol a fydd yn nodi cynnydd yn erbyn Cynllun Clefyd yr 
Afu ac, yn fy nhro, byddaf innau'n atebol i Weinidogion Cymru am gyflawni'r cynllun 
hwnnw. 
 
 
 
Dr Andrew Goodall 
Prif Weithredwr GIG Cymru 
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A. Trosolwg 
 
Yr afu2 yw'r organ mwyaf ond un yn y corff ac mae'n cyflawni cannoedd o 
swyddogaethau cymhleth gan gynnwys: ymladd heintiau a salwch; cael gwared ar 
docsinau (fel alcohol) o'r corff; rheoli lefelau colesterol; helpu'r gwaed i geulo; a 
rhyddhau bustl (hylif sy'n dadelfennu braster ac yn helpu'r broses dreulio).  
 
Mae llawer o glefydau a all effeithio ar yr afu, gan arwain at glefyd cronig yr afu, 
sirosis, methiant yr afu ac, o bosibl, canser yr afu. Ymhlith y prif fathau o glefyd yr 
afu mae:  
 

 Clefyd yr afu sy'n gysylltiedig ag alcohol - lle y caiff yr afu ei niweidio ar ôl 
blynyddoedd o gamddefnyddio alcohol. 

 Clefyd yr afu brasterog nad yw'n gysylltiedig ag alcohol - croniad o fraster yng 
nghelloedd yr afu, a welir fel arfer mewn pobl sydd dros bwysau neu'n ordew. 

 Hepatitis Feirysol - llid yr afu a achosir gan haint feirysol. 

 Clefyd awto-imiwn yr afu - lle mae system imiwnedd y corff yn ymosod ar 
gelloedd yr afu (Hepatitis awto-imiwn) neu ddwythellau'r bustl (Sirosis Bustlog 
Sylfaenol a Cholangitis Sylfaenol sy'n Caledu) 

 Clefydau metabolig etifeddol yr afu fel Hemochromatosis, diffyg alffa-1 antitrypsin 
neu glefyd Wilson - mae'r anhwylderdau hyn yn digwydd oherwydd 
abnormaleddau'n ymwneud â metaboledd etifeddol sy'n arwain at gynhyrchion 
abnormal yn cronni yn yr afu ac yn ei niweidio.  

 

Lluniwyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio ADDE/MYE (SYG) 

 

                                                             
2
 Defnyddiwyd y gair ‘afu’ yn y ddogfen hon, ond dylid nodi mai ‘iau’ yw’r ffurf a ddefnyddir yn y Gogledd yn 

bennaf. 
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Mae cyfraddau marwolaethau3 ar gyfer clefyd yr afu yn y DU wedi cynyddu 400% ers 
1970 ac mae clefyd yr afu yn achos cyffredin o farwolaeth bellach ar ôl canser, 
clefyd y galon, strôc a chlefydau anadlol.4 Clefyd yr afu yw'r trydydd achos mwyaf o 
farwolaethau cynamserol yn y DU hefyd, gan gyfrif am 62,000 o flynyddoedd o fywyd 
gwaith a gollir bob blwyddyn ledled y DU. Mae nifer y derbyniadau i ysbytai 
oherwydd clefyd yr afu ar gynnydd gyda'r rhan fwyaf o gleifion yn cael eu derbyn 
gyda chlefyd cam terfynol, sirosis yr afu neu fethiant yr afu. Mae hyn yn bennaf o 
ganlyniad i gynnydd yn nifer yr achosion o yfed gormod o alcohol ac epidemig o 
ordewdra yn y boblogaeth ond mae hepatitis feirysol hefyd yn chwarae rôl fawr o ran 
baich clefyd diwedd oes yr afu. 
 
Mae cysylltiad rhwng cyffredinolrwydd ffactorau risg allweddol sy'n gysylltiedig â 
chlefyd yr afu a'i ganlyniadau ac amddifadedd cymdeithasol ac anghydraddoldeb. 
Mae gordewdra yn her gynyddol ym mhob grŵp oedran a gall ddod yn brif achos 
clefyd yr afu yn y dyfodol. Nododd adroddiad diweddaraf Rhaglen Mesur Plant 
Cymru yn 2012-13 fod 26% o blant 4-5 oed dros bwysau neu'n ordew. Roedd 
amrywiad ledled Cymru gyda 21% dros bwysau neu'n ordew yn y rhannau lleiaf 
difreintiedig o Gymru a 29% yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig. Bydd methiant i 
fynd i'r afael â'r broblem hon yn arwain at gynnydd ym maich clefydau'r afu sy'n 
gysylltiedig â gordewdra yn y dyfodol. 
 
Ceir hefyd grwpiau o unigolion sy'n wynebu risg uwch o gael eu hamlygu i hepatitis 
feirysol a gludir yn y gwaed y gall fod ganddynt hepatitis feirysol cronig, neu y gallant 
fynd ymlaen i'w ddatblygu . Mae Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Feirysau 
a Gludir yn y Gwaed 2010-2015 yn cynnig llwyfan cadarn ar gyfer ymdrechion 
pellach yn y cynllun hwn i fynd i'r afael â chlefyd yr afu sy'n gysylltiedig â firysau a 
gludir yn y gwaed a'r ffactorau risg cysylltiedig. Gwyddys bod hepatitis C yn fwy 
cyffredin ymhlith rhai poblogaethau, er enghraifft defnyddwyr sy'n chwistrellu 
cyffuriau a'r rhai a aned mewn gwledydd lle mae'r clefyd yn gyffredin. Gwelir nifer 
uwch o achosion ymhlith llawer o'r poblogaethau hyn am resymau gwahanol a bydd 
angen camau gweithredu wedi'u targedu mewn gwahanol gymunedau a lleoliadau. 
Mae Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2013-15 Llywodraeth Cymru wedi 
helpu i fynd i'r afael ag arferion chwistrellu anniogel ac achosion o yfed gormod o 
alcohol. 
 
B. Ein Taith Hyd Yma 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu i Gymru ar Feirysau a Gludir yn y Gwaed 2010-2015 a'r 
Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2013-15 wedi darparu llwyfan cadarn 
ar gyfer mynd i'r afael â hepatitis feirysol a gludir yn y gwaed fel un o brif achosion 
clefyd yr afu. Ceir gwaith cysylltiedig pwysig hefyd yn Llwybr Gordewdra Cymru 
Gyfan a chynlluniau cyflawni eraill sy'n cwmpasu Iechyd Rhywiol, Strôc, Clefyd y 
Galon, Diabetes, Canser, y Rhai sy'n Ddifrifol Wael, Gofal Diwedd Oes a Rhoi 
Organau. Bydd y gwaith hwn yn parhau a, lle y bo'n berthnasol, caiff ei gysylltu â'r 
cynllun hwn er mwyn mynd i'r afael â baich clefyd yr afu. 
 

                                                             
3 Addressing liver disease in the UK: a blueprint for attaining excellence in health care and reducing premature 
mortality from lifestyle issues of excess consumption of alcohol, obesity, and viral hepatitis. (Roger Williams et 
al; Lancet; 2014; 384: 1953–97) 
4 http://www.britishlivertrust.org.uk/about-us/media-centre/facs-about-liver-disease/ 
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Mae gan raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru rôl gynyddol bwysig i'w 
chwarae, yn enwedig o ran darparu a hyrwyddo amodau cymdeithasol sy'n 
hyrwyddo iechyd da. Amlinellodd Papur Gwyn 2014 ar Iechyd y Cyhoedd gyfres o 
gynigion deddfwriaethol ymarferol ar gyfer mynd i'r afael â phryderon penodol ym 
maes iechyd y cyhoedd, y mae nifer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i'r cynllun 
cyflawni hwn. Er enghraifft, mae'r cynnig i gyflwyno isafswm pris fesul uned o alcohol 
yng Nghymru yn ffactor strategol allweddol ar gyfer atal a mynd i'r afael â'r niwed y 
mae camddefnyddio alcohol yn ei achosi i iechyd. 
 
Mae Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain wedi gwneud cyfraniadau pwysig i'r 
gwaith o fynd i'r afael â chlefyd yr afu yn ei hadroddiadau: The National Plan for Liver 
Services UK (2009) ac Alcohol Related Disease (2010); yn ogystal â'r adroddiad a 
gyhoeddwyd yn y Lancet yn 2014 sef 'Addressing Liver Disease in the UK'. 
Amlygwyd nifer o heriau i'r gwaith o ddarparu gofal arbenigol hefyd yn yr adroddiad 
'UK National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death (NCEPOD)' a 
gyhoeddwyd yn 2013 ac a oedd yn ymdrin â marwolaethau oherwydd clefyd yr afu 
sy'n gysylltiedig ag alcohol.  
 
Roedd Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol ar gyfer 2011 yn cydnabod 
bod cyfraddau marwolaethau safonedig oherwydd clefyd yr afu ymhlith pobl o dan 65 
oed yn cynyddu ar gyfradd anghymesur o uchel o gymharu â phob math arall o 
glefyd. Roedd adroddiad 2012-13 yn awgrymu y byddai datblygu cynllun ar gyfer yr 
afu yn gweithredu fel ffocws ar gyfer meysydd gwaith eang, yn adeiladu ar yr hyn a 
gyflawnwyd hyd yma, yn gwella ansawdd gwasanaethau ymhellach ac yn lleihau 
cyfraddau marwolaethau oherwydd clefyd yr afu. 
 

Ym mis Ebrill 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr egwyddorion gofal iechyd 
darbodus terfynol y cytunwyd arnynt ar gyfer llywio'r gwaith o gynllunio a darparu 
gwasanaethau: 
 

 Cyflawni iechyd a lles gyda'r cyhoedd, cleifion a gweithwyr proffesiynol fel 
partneriaid cydradd drwy gydgynhyrchu. 

 Gofalu am y sawl sydd â'r angen iechyd mwyaf yn gyntaf, a gwneud y defnydd 
mwyaf effeithiol o bob sgil ac adnodd. 

 Gwneud ond yr hyn sydd angen ei wneud, dim mwy, dim llai; a pheidio â gwneud 
niwed.  

 Lleihau gwahaniaethau amhriodol drwy ddefnyddio arferion yn seiliedig ar 
dystiolaeth yn gyson ac yn dryloyw.  

 
Yn ogystal, mae'r cysyniad 'y dylech ond gwneud yr hyn y gallwch chi ei wneud' yn 
dal i fod yn un pwerus, yn enwedig ar gyfer gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 
darbodus yn y dyfodol. Felly, bydd yn bwysig cadw'r cysyniad o weithwyr proffesiynol 
sy'n gweithio hyd eithaf eu gallu clinigol ac nad ydynt yn darparu gwasanaeth nad 
oes angen eu lefel hwy o arbenigedd clinigol i'w ddarparu. 
 
Mae'r egwyddorion hyn yn llywio'r gwaith o ddatblygu gwasanaethau i bobl sydd â 
chlefyd yr afu yng Nghymru fel rhan o'r cynllun cyflawni hwn. 
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C. Ein Gweledigaeth ar gyfer Gwasanaethau i Bobl sydd â Chlefyd yr Afu 
 
Ein nodau lefel uchel ar gyfer y cynllun yw: 
 

 Cyn 2020, atal y twf mewn afiachusrwydd a marwolaethau sy'n gysylltiedig â 
chlefyd yr afu. 

 

 GIG Cymru yn cydweithio ar sail gydradd â'i bartneriaid mewn gwasanaethau 
cymdeithasol a'r trydydd sector i ddarparu gofal di-dor i gleifion, yn y gymuned lle 
y bo'n bosibl. 
 

 Arweinyddiaeth glinigol a gwaith amlddisgyblaethol yn helpu i wella ansawdd 
llwybr y claf a lleihau niwed, gwastraff a gwahaniaethau. 

 

 Gwell dealltwriaeth feddygol ymhlith israddedigion, ôl-raddedigion a gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol o glefyd yr afu. 
 

 Mae gan gleifion gyda chyfrifoldeb am eu hiechyd, llais cyfartal o ran eu triniaeth 
a, thrwy'r trydydd sector, gyfrifoldeb a rennir i benderfynu ar ffurf gwasanaethau ar 
gyfer pobl sydd â chlefyd yr afu. 

 
Ein nodau â themâu penodol yw:  
 

 Thema gyflawni 1: Mae'r ffactorau risg sy'n cyfrannu at glefyd yr afu yn cael sylw 
ac mae llai o bobl yn wynebu risg o ddatblygu clefyd yr afu. 

 

 Thema gyflawni 2: Caiff pobl wybod bod ganddynt glefyd yr afu yn gynnar a'u 
hatgyfeirio i gael triniaeth. 

 

 Thema gyflawni 3: Mae pobl sydd â chlefyd yr afu yn derbyn gofal priodol gan 
dimau amlddisgyblaethol arbenigol. 

 

 Thema gyflawni 4: Mae pobl sydd â chlefyd yr afu yn cael help i reoli eu cyflwr a 
lleihau'r risg y bydd y clefyd yn datblygu. 

 

 Thema gyflawni 5: Mae GIG Cymru a'i bartneriaid yn rhoi gwell gwybodaeth a 
chymorth i bobl sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd yr afu neu sy'n dioddef o'r 
clefyd eisoes. 
 

 Thema gyflawni 6: Cydweithrediad o ran ymchwil sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu 
sy'n sicrhau gwelliannau o ran canfod, trin a rheoli'r clefyd.  
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Thema gyflawni 1: Atal clefyd yr afu 

Mae'r ffactorau risg sy'n cyfrannu at glefyd yr afu yn cael sylw ac mae llai o bobl yn 
wynebu'r risg o ddatblygu clefyd yr afu. 

 
Ystyrir mai gordewdra, camddefnyddio alcohol a hepatitis feirysol a gludir yn y 
gwaed yw'r ffactorau rhagdueddol allweddol o ran datblygu clefyd yr afu ymhlith y 
boblogaeth yng Nghymru. Gall cydfodolaeth mwy nag un ffactor arwain at glefyd 
mwy difrifol yr afu a chyfraddau uwch o ganser yr afu/iau. Caiff yr achosion sylfaenol 
hyn eu cysylltu ag amddifadedd cymdeithasol ac felly cânt effaith anghymesur ar y 
cymunedau tlotaf. Mae clefyd yr afu/iau sy'n datblygu o ganlyniad i'r tri ffactor hyn 
bron yn gwbl ataliol ac mae angen dull amlhaenog o weithredu ar y cyd er mwyn 
lleihau eu heffaith. Mae gan gleifion gyfrifoldeb cyfartal o dan yr egwyddor 
cydgynhyrchu dros eu hiechyd a’u gofal a rhaid iddynt ddangos eu bod wedi cymryd 
camau rhesymol i reoli eu ffactorau risg neu eu cyflwr eu hunain er mwyn cael budd 
o gyffuriau neu ymyriadau llawdriniaethol. 
 
Gordewdra 
O'r 25% o'r boblogaeth yn y DU sy'n cael eu categoreiddio'n ordew, bydd gan y rhan 
fwyaf ohonynt glefyd brasterog yr afu, a bydd gan lawer ohonynt greithiau a llid 
hirdymor a fydd yn arwain at sirosis. Mae Llwybr Gordewdra Cymru Gyfan yn nodi'r 
dull gweithredu cenedlaethol o atal a thrin gordewdra, o ddulliau ataliol yn y 
gymuned ac ymyrraeth gynnar ar Lefel 1 i lawdriniaeth fariatrig ar Lefel 4. Mae 
byrddau iechyd yn darparu gwasanaethau yn erbyn y llwybr er mwyn ategu dulliau 
ataliol a helpu pobl i sicrhau pwysau iachach er mwyn lleihau'r risg o ddatblygu 
clefyd brasterog yr afu.  
 
Ar lefel genedlaethol, dylid achub ar gyfleoedd i fynd i'r afael â'r amgylchedd sy'n 
dueddol o achosi gordewdra. Dylai hyn gynnwys mentrau fel sicrhau bod llai o 
gyfleoedd ar gael i gael gafael ar fwydydd a diodydd sy'n uchel mewn braster, 
braster dirlawn a siwgr a gwella cyfleoedd i arwain ffyrdd o fyw egnïol. Mae datblygu 
arferion bwyta da yn gynnar mewn bywyd yn allweddol er mwyn sefydlu deiet iach a 
chytbwys a all, ar y cyd â gweithgarwch corfforol, atal gordewdra. Mae Mesur 
Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 yn sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru 
yn cynnig dewisiadau maethlon a chytbwys ac mae Cynlluniau Ysgolion Iach - 
Rhwydwaith Cymru yn cefnogi dull ysgol gyfan o fynd i'r afael â maeth. Gall 
gweithleoedd iach sy'n cofrestru ar gyfer y safon iechyd corfforaethol annog arferion 
bwyta'n iach. Mae cynllun cenedlaethol hefyd ar waith ar gyfer hyfforddiant sgiliau 
maeth yn y gymuned. Mae'r cynllun hwn yn cefnogi meysydd allweddol fel staff 
Cymunedau yn Gyntaf a Dechrau'n Deg yn rhaeadru negeseuon yn seiliedig ar 
dystiolaeth i'r cymunedau lleol y maent yn gweithio ynddynt. 
 
Newid am Oes Cymru yw ymgyrch farchnata gymdeithasol genedlaethol 
Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi newidiadau mewn ymddygiad iechyd cymdeithas 
drwy annog pobl i fwyta'n fwy iach, bod yn fwy egnïol, a byw'n hirach drwy syniadau 
ymarferol, llawn hwyl i fynd i'r afael â deiet, arferion gweithgarwch corfforol ac yfed 
alcohol. Bydd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) yn helpu i bennu fframwaith ehangach i gymdeithas lle y bydd mannau 
agored, teithio llesol ac ystyriaeth o'r effeithiau hirdymor ar iechyd yn helpu i fynd i'r 
afael ag achosion sylfaenol gordewdra. Mae Grŵp Gweithredol Llywodraeth Cymru 



 

8 

ar Weithgarwch Corfforol wrthi'n diweddaru'r dull gweithredu cenedlaethol o fynd i'r 
afael â diffyg ymarfer corff ym mywydau pobl ac mae Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Gweithgarwch Corfforol yn cael ei ddatblygu er mwyn creu un dull gweithredu 
integredig o ymdrin â'r broblem. 
 
Camddefnyddio Alcohol 

Mae gan draean o gleifion sydd â chlefyd yr afu sy'n gysylltiedig ag alcohol 
ddibyniaeth ddifrifol ar alcohol neu'n dioddef o alcoholiaeth ac mae tua 20-30% o'r 
rhai sydd wedi yfed yn drwm drwy gydol eu hoes yn datblygu sirosis. Gweithio 
Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed yw strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru i fynd 
i'r afael â'r problemau a achosir gan gyffuriau ac alcohol yng Nghymru. Mae'n nodi 
rhaglen genedlaethol glir ar gyfer mynd i'r afael â'r niwed sy'n gysylltiedig â 
chamddefnyddio sylweddau ac alcohol yng Nghymru a lleihau'r niwed hwnnw. Caiff y 
strategaeth ei hategu gan Gynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2013-15 a'i 
gynllun tair blynedd olynol sy'n nodi'r camau gweithredu penodol sy'n cael eu cymryd 
i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru. Ymhlith y camau hyn mae 
datblygu proses ar gyfer adolygu marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol er mwyn 
dysgu gwersi o'r marwolaethau hynny; cefnogi ardaloedd lleol yng Nghymru sy'n 
gweithredu ar alcohol er mwyn lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn ein trefi 
a'n dinasoedd; a lansio 'Ychwanegu at Fywyd', yr adnodd hunanasesu iechyd a lles 
ar-lein i bobl 50 oed a throsodd yng Nghymru. 
 
Bydd y camau gweithredu hyn a'r cynigion yr ymgynghorwyd arnynt fel rhan o'r 
Papur Gwyn ar Iechyd y Cyhoedd i sicrhau isafswm pris fesul uned o alcohol yn 
helpu i fynd i'r afael â chlefyd yr afu sy'n gysylltiedig ag alcohol. Mae Gwasanaethau 
Cyffuriau ac Alcohol hefyd yn chwarae rôl bwysig o ran nodi ffactorau risg a helpu 
pobl i ddelio â materion sy'n gysylltiedig ag alcohol, ac felly atal clefyd yr afu. Yn 
2013-14, manteisiodd 87% o'r rhai a oedd yn camddefnyddio cyffuriau ac alcohol ar 
driniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau o fewn pedair wythnos i gael eu 
hatgyfeirio; rhaid sicrhau y gall pobl barhau i gael gafael ar y driniaeth hon er mwyn 
cael cymorth i reoli eu ffactorau risg. 
 
Un o argymhellion allweddol yr adroddiad 'National Confidential Enquiry into Patient 
Outcome and Death' oedd bod angen timau gofal alcohol mewn ysbytai. Ar hyn o 
bryd, mae'r gwasanaethau hyn a ddarperir mewn byrddau iechyd yn dameidiog ac, 
mewn rhai achosion, nid ydynt yn bodoli o gwbl. Bydd angen mynd i'r afael â'r diffyg 
hwn er mwyn lleihau'r baich iechyd sy'n gysylltiedig ag yfed gormod o alcohol. Mae 
nyrsys cyswllt alcohol yn gosteffeithiol ac, o fewn yr adnoddau sydd ar gael, mae 
angen symud tuag at sicrhau y gall pob claf perthnasol ddefnyddio Gwasanaeth 
Cyswllt Alcohol cyn iddo gael ei ryddhau o'r ysbyty. Rhaid achub ar bob cyfle i fynd 
i'r afael â chamddefnyddio alcohol, gan gynnwys defnyddio Ymyriadau Byr, addysgu 
a hysbysu pobl ifanc drwy raglenni yn yr ysgol a mabwysiadu dulliau gweithredu lleol 
eraill sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd fel gwasanaethau allgymorth i gymunedau 
sy'n wynebu risg fel pobl ddigartref.  Mae cyfleoedd hefyd i ddylanwadu ar argaeledd 
alcohol drwy rôl y bwrdd iechyd fel awdurdod cyfrifol ar bwyllgorau trwyddedu 
Awdurdodau Lleol. Mae hyn yn eu galluogi i gyflwyno tystiolaeth o dan bedwar 
amcan Deddf Trwyddedu 2003; yn ogystal ag asesu ceisiadau cynllunio, ymgysylltu 
â chynlluniau datblygu lleol, gweithio gyda byrddau gwasanaethau lleol a defnyddio 
partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf. 
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Hepatitis 
Credir bod hepatitis B neu C yn effeithio ar tua 400,0005 o bobl yn y DU. Caiff 
ymdrechion i leihau heintiau hepatitis eu cwmpasu mewn sawl cynllun gweithredu, 
gan gynnwys y Cynllun Gweithredu ar Hepatitis Feirysol a Gludir yn y Gwaed, y 
Cynllun Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau a'r Cynllun Gweithredu Iechyd a 
Lles Rhywiol. Mae'r cynlluniau ar gyfer Hepatitis Feirysol a Gludir yn y Gwaed ac 
Iechyd Rhywiol, a ddaw i ben yn 2015, wedi rhoi sail gadarn ar gyfer parhau â'r 
ymdrechion i leihau heintiau.  Mae'n bwysig bod pob gwasanaeth cysylltiedig yn 
chwarae ei ran o ran mynd i'r afael â lledaeniad hepatitis feirysol a gludir yn y gwaed. 
Mae mwy o achosion o hepatitis ymhlith rhai rhannau o'r boblogaeth a dylid mynd 
ati, mewn ffordd sydd wedi'i thargedu a'i theilwra, i godi ymwybyddiaeth a chynnal 
profion mewn gwahanol leoliadau a chymunedau. Mae angen sicrhau bod ffocws 
penodol hefyd ar ddarparu brechiad hepatitis B a gwaith wedi'i dargedu i gyflwyno 
cyffuriau gwrthfeirysol hepatitis C newydd. 
 
Dylid datblygu dulliau gweithredu cymunedol diwylliannol sensitif er mwyn cyrraedd 
unigolion a aned mewn gwledydd lle mae'r haint yn gyffredin. Dylid datblygu 
gwasanaethau ar gyfer y rhai mewn canolfannau llety cychwynnol i geiswyr lloches. 
Mae angen gwasanaethau allgymorth i bobl ddigartref, drwy leoliadau fel hosteli. 
Dylai cynlluniau triniaeth sicrhau eu bod yn parhau i lynu at y driniaeth y dylid ei rhoi. 
Mae'r boblogaeth mewn carchardai yn garfan allweddol o ran cyffredinolrwydd yr 
haint ac argaeledd profion a thriniaeth. Targedu defnyddwyr sy'n chwistrellu cyffuriau 
yw'r cyfle mwyaf i atal hepatitis C rhag cael ei drosglwyddo. Rhaid i fabanod a enir i 
fam sydd â hepatitis B gael brechiad dilynol a phrofion serolegol. 
 
Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) a Grŵp 
Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan yn ystyried nifer o driniaethau newydd a 
all waredu'r feirws hepatitis C o'r afu a lleihau'r risg o ddatblygu clefyd yr afu. Bydd 
angen i'r grŵp gweithredu a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 
wneud gwaith pellach i baratoi yn y ffordd orau ar gyfer defnyddio meddyginiaethau 
newydd, a gaiff eu cyflwyno'n raddol a'u targedu at boblogaethau risg uchel lle y 
gellid sicrhau'r budd mwyaf drwy atal y clefyd rhag datblygu a chael ei drosglwyddo. 
 
Stigma ac amddifadedd 

Mae'n rhaid mynd ati i leihau'r stigma sy'n gysylltiedig â hepatitis feirysol a gludir yn y 
gwaed. Er mwyn annog unigolion i gael profion, dylid cydnabod y rhesymau 
gwahanol dros y nifer uwch o achosion mewn gwahanol boblogaethau er mwyn 
hwyluso ymyriadau cymunedol a dileu'r rhwystrau ym maes gofal eilaidd. Yn ogystal 
â darparu addysg i unigolion, bydd ymgyrchoedd ehangach i godi ymwybyddiaeth y 
cyhoedd ac addysg i ddarparwyr iechyd yn sicrhau bod gwell dealltwriaeth o'r cyflwr 
ac yn lleihau'r stigma sy'n gysylltiedig ag ef. 
 
O ystyried y cysylltiad rhwng amddifadedd ac ymddygiadau gwael, dylid ceisio 
lleihau anghydraddoldebau yn y system ehangach a gwneud iawn amdanynt drwy 
fuddsoddi'n benodol mewn cymunedau difreintiedig. Bydd ymdrechion ehangach 
Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb iechyd o dan y Fframwaith 

                                                             
5 Addressing liver disease in the UK: a blueprint for attaining excellence in health care and reducing premature 
mortality from lifestyle issues of excess consumption of alcohol, obesity, and viral hepatitis. (Roger Williams et 
al; Lancet; 2014; 384: 1973–1975) 
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Canlyniadau Iechyd Tecach i Bawb a'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn 
helpu i fynd i'r afael â'r ffactorau cymdeithasol hyn yn yr hirdymor. Mae gan 
Fferylliaeth Gymunedol rôl bwysig i'w chwarae o ystyried ei phresenoldeb mewn 
cymunedau difreintiedig, drwy'r gwaith a wna i hybu iechyd, y wybodaeth a roddir am 
ffordd o fyw, y cyngor a roddir ar feddyginiaethau ac ymyriadau oportiwnistaidd eraill. 
Bydd Cyfarwyddwyr Meddygol Cynorthwyol Gofal Sylfaenol a'r Fframwaith Ansawdd 
a Chanlyniadau Meddygon Teulu yn chwarae rolau allweddol o ran llywio'r gwaith o 
reoli risgiau cymunedol yn briodol. Mae angen i glefyd yr afu gael ei gydnabod yn 
fwy agored wrth fynd ati i reoli'r ffactorau risg a gysylltir yn gyffredinol â chlefyd 
cardiofasgwlaidd. 
 
O ystyried y boblogaeth sy'n heneiddio yng Nghymru, mae'n bwysig nad yw 
gwasanaethau ataliol yn anwybyddu ffactorau risg yn y boblogaeth dros 50 oed. 
Dylai gwasanaethau triniaeth gael eu darparu mewn ffordd sy'n mynd i'r afael ag 
anghenion yr hen a'r ifanc fel ei gilydd. 
 
Nid yw'n fwriad i'r cynllun hwn lywio'r ddeddfwriaeth a'r cynlluniau gweithredu 
eraill a fydd yn mynd i'r afael â'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â chlefyd yr 
afu. Yn hytrach, bydd yn eu hategu drwy gyfrwng gwaith penodol fel camau i atal 
lledaeniad hepatitis neu gefnogi'r gwaith o ddatblygu gwasanaethau gordewdra lefel 
tri. Mae'r Cynllun Cyflawni hwn ar gyfer Clefyd yr Afu yn cyd-fynd â gwaith a wnaed 
hyd yma ym maes gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol i atal gordewdra, 
camddefnyddio alcohol, hepatitis feirysol a gludir yn y gwaed a phenderfynyddion 
iechyd cysylltiedig. Mae angen cydweithio agos rhwng y grŵp gweithredu, byrddau 
iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn sicrhau bod rhaglenni gwella iechyd yn 
cyfrannu at leihau'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu. 
 
Blaenoriaethau Penodol 
  
i) Gweithio gyda Rhaglen Gwella Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod 

ymdrech priodol yn cael ei wneud i leihau'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â 
chlefyd yr afu a bod rhaglenni'n adlewyrchu'r cyfraniad posibl tuag at leihau 
achosion o glefyd yr afu. Dylai'r gwaith hwn gynnwys optimeiddio gwasanaethau 
a strategaethau ar gyfer atal clefyd yr afu, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o 
glefyd yr afu drwy'r llwybr a llwybrau cysylltiedig. 

ii) Datblygu gwaddol y Cynllun Gweithredu ar Hepatitis Feirysol a Gludir yn y 
Gwaed ym mhob lleoliad perthnasol a pharhau i fynd ati i waredu hepatitis 
feirysol; gan gynnwys gweithio i nodi a thrin unigolion y canfuwyd bod ganddynt 
hepatitis B neu C a gweithio gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol 
Cymru a Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan i gyflwyno cyffuriau 
newydd ar gyfer hepatitis C yn raddol.  

iii) Datblygu ymhellach yr asesiad oportiwnistaidd o alcohol a yfir mewn gwahanol 
leoliadau a datblygu timau gofal alcohol mewnol o fewn byrddau iechyd i 
ddarparu ymyriadau amserol fel y bo'n briodol; gan gynnwys helpu i ddatblygu'r 
broses systematig o adolygu marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol a 
gwneud argymhellion ynglŷn â sut y gall Gwasanaethau Camddefnyddio 
Sylweddau a Gwasanaethau Cyswllt Alcohol helpu i reoli'r ffactorau risg sy'n 
gysylltiedig â chlefyd yr afu yn well. 

iv) Archwilio cyfleoedd a gwneud argymhellion wedi'u costio er mwyn sicrhau bod 
mwy o brofion cymunedol penodol ar gael ar gyfer hepatitis feirysol a chlefyd 
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brasterog yr afu, yn enwedig mewn ardaloedd ag amddifadedd economaidd-
gymdeithasol, er mwyn mynd i'r afael ag anghydraddoldeb iechyd; gan gynnwys 
sicrhau bod profion anymwthiol ar gael ar gyfer ffibrosis yr afu ymhlith 
poblogaethau risg uchel. 

v) Parhau i adolygu a monitro cynnwys Ychwanegu at Fywyd, yr asesiad iechyd a 
lles ar-lein i bobl dros 50 oed, mewn perthynas â'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig 
â chlefyd yr afu. 

vi) Datblygu dull gweithredu er mwyn helpu i gael gwared ar y stigma sy'n 
gysylltiedig â chlefyd yr afu. 

 
Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 
Byrddau Iechyd, gan weithio gyda phartneriaid fel llywodraeth leol, o dan arweiniad 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.  
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth 

 Cyfran y plant sy'n ordew neu dros bwysau 

 Cyfran yr oedolion sy'n ordew neu dros bwysau 

 Cyfran yr oedolion sy'n hunanadrodd eu bod yn yfed fwy na dwywaith y 

canllawiau dyddiol ar gyfer alcohol 

 Cyfran yr unigolion sy'n chwistrellu cyffuriau mewn Gwasanaethau 

Camddefnyddio Sylweddau sy'n cael canlyniad positif i brawf am wrthgorff HCV 

 Cyfradd y derbyniadau i'r ysbyty am resymau alcohol-benodol 

 Cyfradd y derbyniadau i'r ysbyty y gellir eu priodoli i alcohol 

 
Mesurau sicrwydd y GIG 
 

 Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn darparu gwasanaethau fel y'u hamlinellir 

ar bob lefel o'r llwybr gordewdra 

 Cyfran yr achosion o gau achos unigolion a atgyfeiriwyd at wasanaethau alcohol 

lle cafodd y rheswm dros gau’r achos ei gynllunio. 

 Amser o’r atgyfeiriad i’r driniaeth ar gyfer unigolion a atgyfeiriwyd at wasanaethau 

alcohol. 

 Cyfran y bobl y nodir eu bod yn yfwyr peryglus neu niweidiol sy'n destun ymyriad 

byr. 

 Cyfran y bobl yn y boblogaeth leol yr amcangyfrifir eu bod yn ddibynnol ar alcohol 

sy'n manteisio ar wasanaethau alcohol arbenigol.  

 Cyfran y bobl sy'n chwistrellu cyffuriau sy'n defnyddio rhaglenni nodwyddau a 

chwistrellau.  

 Cyfran y babanod a enir i famau HBV-positif sy'n cael prawf gwaed i ganfod 

statws yr haint/imiwnedd cyn eu bod yn 18 mis 

 Cyfran y rhai sy'n wynebu risg o ddatblygu haint BBV ac a welir gan 

wasanaethau camddefnyddio sylweddau sy'n cael prawf ar gyfer HCV  

 Cyfran y rhai sy'n wynebu risg o ddatblygu haint BBV ac a welir gan 

wasanaethau camddefnyddio sylweddau sy'n cael brechiad llawn rhag haint 

HBV.  
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 Cyfran y carcharorion sy'n cael prawf ar gyfer HCV 

 Cyfran y carcharorion sy'n cael brechiad llawn rhag haint HBV 

 Cyfran y rhai sydd â haint gweithredol HCV a atgyfeiriwyd am asesiad arbenigol 

 Cyfran y rhai sydd â haint HBV a atgyfeiriwyd am asesiad arbenigol 

 Cyfran yr unigolion a atgyfeiriwyd i gael asesiad sydd wedi dechrau triniaeth ar 

gyfer haint HCV 

 Cyfran y rhan sydd wedi dechrau triniaeth ar gyfer HCV sy'n cael gwared ar y 

feirws ar ôl y driniaeth 
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Thema Gyflawni 2: Canfod clefyd yr afu mewn pryd 

Caiff pobl wybod bod ganddynt glefyd yr afu yn gynnar a'u hatgyfeirio i gael triniaeth. 

 
Fel arfer, mae clefyd yr afu yn asymptomatig yn ystod y camau cynnar, sy'n golygu 
mai ychydig iawn o arwyddion clinigol sydd gan gleifion. Mae hyn yn gwneud y 
broses o ganfod y clefyd yn gynnar yn anodd. Mae gan y rhan fwyaf o gleifion sydd â 
symptomau sirosis ar gam hwyr a chânt eu derbyn i'r ysbyty fel arfer oherwydd 
gwythiennau faricos sy'n gwaedu, asgites neu enseffalopathi. Erbyn hyn, mae 
afiachusrwydd sylweddol a chyfraddau marwolaethau uchel yn debygol. 
 
Mae nodi achosion mewn modd oportiwnistaidd ym maes gofal sylfaenol yn un 
ffactor allweddol a all sicrhau bod unigolion sydd â risg uchel o ddatblygu clefyd yr 
afu a'r rhai sydd â chlefyd yr afu eisoes yn cael eu nodi a'u rheoli ar gam cynnar. Er 
mwyn gwneud hyn, mae angen i'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol a 
chymunedol allu nodi'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu, cael digon o 
gyfle i drefnu profion priodol, gallu dehongli'r canlyniadau yn hyderus a gwybod sut i 
atgyfeirio cleifion yn gyflym at y llwybr cywir. Mae angen sicrhau bod unigolion y 
nodir bod ganddynt ffactorau risg yn ymwybodol o'r risg o ddatblygu clefyd yr afu fel 
y gallant gael help i newid eu ffordd o fyw er mwyn lleihau'r risg barhaus a lleihau 
niwed pellach posibl i'w hafu. Gall timau fferylliaeth gymunedol ac allgymorth 
cymunedol chwarae rôl hefyd drwy weithio gyda grwpiau y gwyddys eu bod yn 
wynebu risg er mwyn helpu i nodi, atgyfeirio a rheoli'r rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf yn 
y boblogaeth ehangach. 
 
Mae gofal eilaidd, fel Gwasanaethau Iechyd Rhywiol, eisoes yn sgrinio cleifion ar 
gyfer hepatitis B ac C fel y bo'n briodol, ac mae angen i'r cleifion hynny y nodir bod 
ganddynt yr haint gael eu hatgyfeirio i gael triniaeth. Gallai gwasanaethau gordewdra 
lefelau 3 a 4 gefnogi'r gwaith o ganfod llid yr afu sy'n gysylltiedig â chlefyd brasterog 
yr afu yn gynnar a'i drin drwy atgyfeirio cleifion priodol. Bydd Gwasanaethau Cyswllt 
Alcohol, Nyrsys Alcohol Arbenigol ac Adrannau Brys yn gweld nifer fawr o gleifion 
sy'n wynebu risg uwch o glefyd yr afu sy'n gysylltiedig ag alcohol. Dylai fod modd i'r 
gwasanaethau hyn gael gafael yn hawdd ar brofion gweithrediad yr afu ar gyfer 
grwpiau sy'n wynebu risg er mwyn gwella cyfraddau canfod.  Caiff clefyd brasterog 
yr afu ei ganfod yn aml yn ddamweiniol yn ystod sganiau uwchsain, CT neu MRI. 
Gall y cleifion hyn gael profion normal o weithrediad yr afu ond nid yw hyn yn atal 
clefyd datblygedig yr afu. Felly, mae angen strategaeth asesu risg gadarn ar gyfer 
cleifion sy'n darganfod yn ddamweiniol bod ganddynt glefyd brasterog yr afu. 
 
Yn ogystal ag ymyriadau sy'n ymwneud â ffordd o fyw, mae nifer o gyflyrau prinnach 
hefyd, fel clefydau awtoimiwnedd a metabolaidd yr afu, y mae angen i weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn canfod achosion yn gynnar. 
Mae hyn yn hollbwysig gan na fydd yr unigolion hyn fel arfer yn cael eu hystyried yn 
rhai sy'n wynebu risg o ddatblygu clefyd yr afu. Mae'n rhaid i glinigwyr, yn enwedig 
ym maes gofal sylfaenol ac mewn Adrannau Brys, fod yn ddigon ymwybodol o'r 
achosion eraill hyn o glefyd yr afu er mwyn atgyfeirio cleifion i gael asesiadau a 
rheolaeth arbenigol briodol.  
 
Mae angen llwybr cadarn a chynhwysfawr ar gyfer atal a chanfod clefyd yr afu. 
Dylai'r llwybr atgyfnerthu a chael ei integreiddio â mentrau a llwybrau presennol sy'n 
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anelu at atal a rheoli gordewdra, syndrom metabolaidd, camddefnyddio alcohol a 
sylweddau, a hepatitis feirysol a gludir yn y gwaed. Mae angen mwy o ffocws ar 
ganfod achosion ymhlith poblogaethau risg uchel, yn enwedig poblogaethau lle 
gwelir cyfraddau uwch o hepatitis feirysol a gludir yn y gwaed, fel y'i hamlinellir o dan 
thema un. Dylid sicrhau bod dulliau canfod diwylliannol sensitif ar gael a dylent gael 
eu targedu at y cymunedau hyn. 
 
Mae angen i fyrddau iechyd ystyried sut y dylid ymdrin ag effaith yr angen cynyddol 
am brofion ar ofal sylfaenol, gwasanaethau labordai a gwasanaethau arbenigol 
mewn ysbytai. Bydd angen datblygu canllawiau atgyfeirio, ar lefel genedlaethol yn 
ddelfrydol, a bydd angen i ysbytai gynnig mynediad di-oed at wasanaethau 
diagnostig a thriniaeth ar gyfer achosion na ellir eu rheoli yn y sector gofal sylfaenol. 
Bydd angen i wasanaethau labordai allu ymateb i'r galw cynyddol am brofion, ar 
adeg diagnosis ac wrth reoli'r clefyd, a bydd angen iddynt sicrhau bod seilwaith 
trafnidiaeth a chyfathrebu cadarn ar waith er mwyn helpu unigolion i ymuno â'r llwybr 
yn ddi-oed. Mae'n rhaid i'r llwybr hwn gael ei gydgynhyrchu â grwpiau cleifion a rhaid 
iddo ganolbwyntio ar egwyddorion osgoi niwed, yr ymyriad priodol lleiaf posibl a 
sicrhau tegwch.  
 
Blaenoriaethau Penodol  
 
i) Gwella'r asesiadau a'r profion a gynigir i'r rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf o 

ddatblygu clefyd yr afu.  
ii) Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o glefyd yr afu ymhlith partneriaid gofal 

sylfaenol a chymunedol a llywodraeth leol er mwyn helpu i ganfod achosion o 
glefyd yr afu yn gynnar a gwneud yr atgyfeiriad priodol.  

iii) Datblygu llwybr gofal y cytunir arno'n genedlaethol ar gyfer cleifion sy'n cael 
canlyniad abnormal i brofion gweithrediad yr afu a datblygu archwiliad 
cenedlaethol i'w gefnogi. 

iv) Datblygu llwybr gofal y cytunir arno'n genedlaethol ar gyfer asesu'r risg i'r rhai y 
canfyddir yn ddamweiniol bod ganddynt glefyd brasterog yr afu. 

v) Datblygu canllawiau atgyfeirio y cytunir arnynt yn genedlaethol er mwyn gwella 
cysondeb ac ansawdd arferion atgyfeirio, rheoli'r galw a sicrhau bod cyn lleied o 
ymchwiliadau amhriodol â phosibl yn cael eu cynnal o'r rhai sy'n wynebu risg 
isel. Bydd hyn yn cynnwys cysylltiadau priodol â chanllawiau a llwybrau gofal a 
fframweithiau gwasanaeth cysylltiedig 

vi) Datblygu cynnig wedi'i gostio ar gyfer nodi'r rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf o 
ddatblygu clefyd brasterog yr afu. 

vii) Annog clysterau gofal sylfaenol/grwpiau lleol i nodi hyrwyddwr ar gyfer clefyd yr 
afu a fydd yn gweithio gyda thîm clefyd yr afu y bwrdd iechyd i wella 
gweithdrefnau rheoli risg, cyfraddau canfod ac arferion atgyfeirio. 

viii) Cynnal asesiad o'r costau sy'n gysylltiedig â gwella effeithiolrwydd yr adnoddau 
asesu risg a ddefnyddir fel mater o drefn (fel cymhareb AST/ALT) er mwyn nodi'r 
rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf o ddatblygu clefyd difrifol yr afu. 

ix) Mesur perfformiad yn erbyn safonau allweddol yn yr archwiliad cenedlaethol a 
ddatblygwyd o'r llwybr gofal ar gyfer ymchwilio i ganlyniadau abnormal i brofion 
gweithrediad yr afu a'u rheoli, ar draws gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd. 

 
 
 



 

15 

Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 
Byrddau iechyd, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r grŵp gweithredu, 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a byrddau cynllunio ardal.  
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth 

 Cyfraddau derbyniadau i'r ysbyty ar gyfer clefyd yr afu, wedi'u grwpio yn ôl y math 
o glefyd.  

 Cyfraddau achosion newydd o sirosis a ganfyddir, wedi'u grwpio yn ôl y math o 
glefyd. 

 
Mesurau sicrwydd y GIG 

 Cyfran y derbyniadau a briodolir i glefydau'r afu sy'n dderbyniadau brys. 

 Cyfradd y bobl a dderbynnir i'r ysbyty o leiaf unwaith ar gyfer sirosis. 

 Y perfformiad yn erbyn safonau allweddol yn yr archwiliad cenedlaethol a 
ddatblygwyd o'r llwybr gofal ar gyfer ymchwilio i ganlyniadau abnormal i Brofion 
Gweithrediad yr Afu a'u rheoli, ar draws gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd. 
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Thema Gyflawni 3: Gofal cyflym ac effeithiol 

Mae pobl sydd â chlefyd yr afu yn derbyn gofal priodol gan dimau amlddisgyblaethol 
arbenigol. 

 
Mae'n rhaid i'r gofal cyflym ac effeithiol a roddir i gleifion sydd â chlefyd yr afu fod yn 
seiliedig ar egwyddorion gofal iechyd darbodus. Gyda chymorth, mae’n rhaid i 
gleifion sicrhau eu bod yn cymryd cyfrifoldeb dros leihau eu ffactorau risg drwy 
fanteisio ar y rhaglenni perthnasol a mynd i’r afael â dewisiadau gwael o ran ffordd o 
fyw er mwyn iddynt gael y budd mwyaf posibl o driniaethau. 
 
Mae cleifion sydd â chlefyd cronig yr afu yn dioddef o lefelau uchel o afiachusrwydd 
naill ai o ganlyniad i gymhlethdodau sirosis neu ddatblygiad canser yr afu. Mae 
cymhlethdodau sirosis yn aml yn digwydd yn annisgwyl a gallant ddatblygu'n gyflym. 
O ganlyniad, er mwyn rheoli cleifion sydd â chlefyd cronig neu acíwt yr afu, mae 
angen dull gweithredu integredig sy'n cynnwys gwasanaethau gwirfoddol, gofal 
cymunedol a sylfaenol, gwasanaethau hepatoleg arbenigol, staff labordy, 
gwasanaethau diagnostig a radioleg ymyriadol a gwasanaethau gofal critigol. Lle y 
bo'n bosibl, dylai gwasanaethau gael eu darparu gan ddefnyddio arbenigedd pobl 
sydd wedi'u hyfforddi i fynd i'r afael ag anghenion grwpiau oedran gwahanol ac sydd 
mewn sefyllfa i gydgysylltu neu drin eu hanghenion iechyd ehangach.  
 
Nododd adroddiad NCEPOD ar farwolaethau oherwydd clefyd yr afu sy'n gysylltiedig 
ag alcohol fethiannau eang yn y gofal a roddwyd i gleifion. Un o brif argymhellion yr 
adroddiad hwn yw bod angen i gleifion gael eu gweld o fewn 24 awr i gael eu derbyn 
gan rywun sydd â lefel briodol o wybodaeth arbenigol, a hynny oherwydd yr heriau 
unigryw y mae cleifion sydd â chymhlethdodau sirosis yn eu hwynebu. Hepatolegydd 
neu gastroenterolegydd sydd wedi cael yr hyfforddiant priodol i reoli clefyd yr afu 
ddylai wneud hyn. Ar hyn o bryd, cydnabyddir bod argaeledd gwasanaeth o'r fath yn 
cael ei gyfyngu oherwydd prinder arbenigwyr sydd wedi'u hyfforddi'n briodol. Yn 
gynyddol, mae nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, fel rhan o uwch 
raglenni ymarfer, yn ymestyn eu rolau er mwyn ymgymryd â gweithgareddau y 
byddai'n rhaid i arbenigwyr ymdrin â hwy fel arall, gan ryddhau arbenigwyr i 
ganolbwyntio ar ganfod a thrin / rheoli achosion cymhleth. Fodd bynnag, mae angen 
i bob bwrdd iechyd ddatblygu canolfannau o wybodaeth arbenigol er mwyn gwella 
safonau gwasanaeth, ymdrin â'r gwaith o reoli achosion cymhleth a chefnogi'r tîm 
amlddisgyblaethol ehangach. 
 
Dylai cleifion sydd â chlefyd datblygedig yr afu neu glefyd cymhleth yr afu neu'r rhai 
sydd â llid cysylltiedig gael eu hatgyfeirio i gael asesiad arbenigol a thriniaeth briodol. 
Mae argaeledd gwasanaethau carsinoma hepatogellog yn amrywio ledled Cymru a 
byddai strwythur canolfan ragoriaeth genedlaethol yn gwella ansawdd y gofal a 
roddir i gleifion yn sylweddol. Mae gwasanaethau llawfeddygol yr afu yng Nghymru 
wrthi'n cael eu hadolygu gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a 
bydd angen i'r grŵp gweithredu ystyried canfyddiadau'r adolygiad hwn. 
 
Mae'n bosibl y bydd rhai cleifion sydd â chlefyd yr afu nad yw'n bosibl ei atal rhag 
datblygu ymhellach yn cael budd o drawsblaniad yr afu. Ar hyn o bryd, mae 
cyfraddau atgyfeirio a chyfraddau trawsblannu afu ar gyfer trigolion Cymru yn is na'r 
disgwyl o ystyried maint y boblogaeth. Yn ôl pob tebyg, bydd gwelliannau yn 
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ansawdd gwasanaethau i bobl sydd â chlefyd yr afu yng Nghymru yn arwain at 
asesu mwy o gleifion sy'n dangos arwyddion y byddai trawsblaniad yr aren o fudd 
iddynt, a dylai hyn arwain at fwy o unigolion yn cael eu hatgyfeirio'n ddigon cynnar er 
mwyn rhoi'r siawns orau iddynt o gael trawsblaniad. I'r perwyl hwn, mae cysylltiadau 
agos â chanolfan trawsblannu afu ranbarthol yn hanfodol a dylai pob bwrdd iechyd 
gael mynediad uniongyrchol at glinigau allgymorth â meddygon trawsblannu er 
mwyn hwyluso asesiad cychwynnol ac ôl-ofal. Dylid gwella ymwybyddiaeth 
Adrannau Brys o drawsblannu er mwyn cynyddu nifer yr organau sydd ar gael; mae 
Grŵp Cynghori Cymru ar Drawsblannu yn arwain gwaith yn y maes hwn ar y 
strategaeth rhoi organau. 
 
Mae angen i Adrannau Brys gael eu helpu i nodi unigolion sydd â sirosis a gwybod 
pryd i atgyfeirio cleifion at wasanaethau arbenigol. Mae timau gofal alcohol a 
arweinir gan feddygon ymgynghorol neu nyrsys, gyda chymorth seiciatrig ar gyfer 
dibyniaeth, yn ffyrdd costeffeithiol o leihau'r galw ar wasanaethau gofal eilaidd 
ymhlith cleifion sydd â sirosis. Mae radioleg ymyriadol hefyd yn chwarae rôl bwysig i 
sicrhau'r driniaeth leiaf ymwthiol posibl a arweinir gan ddelweddau i ganfod a thrin 
clefydau ym mron pob organ; dylai'r gwasanaethau hyn gael eu had-drefnu er mwyn 
ymateb i'r galw sy'n gysylltiedig â chleifion sydd â chlefyd yr afu. Mae angen gwell 
mynediad at unedau triniaeth ddwys, unedau dibyniaeth uchel a gwasanaethau 
endoscopi. Dylai cleifion sydd â chlefyd cymhleth yr afu neu glefyd yr afu nad oes 
modd ei wella gael eu hatgyfeirio hefyd at grwpiau cymorth yn y trydydd sector er 
mwyn eu helpu i ddysgu am y cyflwr a rhoi cymorth. 
 

Mae achosion o glefyd yr afu ymhlith babanod newydd-anedig a phlant yn brin. O 
ganlyniad, caiff gwasanaethau arbenigol clefyd yr afu i fabanod newydd-anedig a 
phlant, gan gynnwys gwasanaethau trawsblannu a llawdriniaeth hepatobiliari, eu 
rheoli mewn tair canolfan yn Lloegr, gyda'r ganolfan yn Birmingham yn darparu 
gwasanaethau i Gymru. Mae'r canolfannau hyn yn sicrhau canlyniadau a 
gydnabyddir yn rhyngwladol a rhaglenni addysg gwerthfawr. Dylai canolfannau 
allgymorth yng Nghymru feithrin cysylltiadau â'i gilydd, lledaenu arfer da a chefnogi 
ymwybyddiaeth o glefyd yr afu ymhlith babanod newydd-anedig, yn enwedig y 
broses o nodi atresia bustlog, drwy roi canllawiau perthnasol NICE ar waith. 
 
Blaenoriaethau Penodol  
 
i) Cynllun i sefydlu uned clefyd yr afu ym mhob bwrdd iechyd wedi'i staffio gan o 

leiaf un hepatolegydd ymgynghorol wedi'i gefnogi gan hepatolegwyr 
ymgynghorol neu gastroenterolegwyr ychwanegol sydd â hyfforddiant priodol 
mewn rheoli clefyd yr afu. Dylai pob uned roi cymorth i glystyrau gofal sylfaenol a 
chefnogi ysbytai cyfagos i hwyluso gofal o ansawdd uchel i gleifion mewnol drwy 
drefniant gwasanaethau canolog a chysylltiedig. 

ii) Byrddau iechyd i adolygu llwybrau clefyd yr afu, gan gynnwys mabwysiadu'r 
bwndel gofal BSG/BASL ar gyfer cleifion sydd â sirosis anghyfadferol, ac 
ymgymryd â gwaith i sicrhau bod y llwybr yn gweithio yn y ffordd fwyaf effeithlon 
posibl a'i gysylltu â llwybrau cysylltiedig. 

iii) Unedau clefyd yr afu byrddau iechyd i weithio gyda WAGE er mwyn cyrraedd 
safonau cyffredin a chyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer gorau ac asesu 
perfformiad yn erbyn safonau.  
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iv) Sicrhau ei bod yn haws cael gafael ar wasanaethau cysylltiedig fel diagnosteg 
(yn enwedig ffeibrosgan a biopsi, gan gynnwys biopsi trawsyddfol), dieteteg a 
radioleg ymyriadol. 

v) Grŵp gweithredu i gefnogi'r gwaith o ddatblygu rhwydweithiau rhanbarthol er 
mwyn hwyluso ffordd orau o ddarparu gwasanaethau a'u gwella gan gynnwys 
gwasanaethau allgymorth â chanolfannau trawsblannu.  

vi) Grŵp gweithredu i gefnogi mynediad at Dimau Amlddisgyblaethol cenedlaethol 
neu ranbarthol ar gyfer carsinoma hepatogellog. 

 
Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 

Byrddau iechyd, ar y cyd â'r Bwrdd Gweithredu, Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru  
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth 

 Cyfraddau marwolaethau clefyd yr afu wedi'u grwpio yn ôl y math o glefyd; gan 
gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â gorddos o baracetamol. 

 Nifer yr achosion o sirosis. 

 Nifer yr achosion o garsinoma hepatogellog. 

 Cyfraddau goroesi 1, 3, 5 a 10 mlynedd ar gyfer canser yr afu a sirosis. 
 
Mesurau sicrwydd y GIG 

 Amseroedd rhwng atgyfeirio a thriniaeth. 

 Perfformiad yn erbyn safonau allweddol y cytunwyd arnynt mewn archwiliadau o 
dderbyniadau oherwydd clefyd yr afu. 

 Cyfradd trawsblannu afu. 

 Cyfran y rhai sydd â gwythiennau faricos sy'n gwaedu sy'n cael endoscopi o fewn 
24 awr i gael eu derbyn. 

 Cyfran y derbyniadau oherwydd clefyd yr afu a gaiff eu hadolygu gan 
hepatolegydd o fewn 24/48/72 awr. 

 Cyfran y derbyniadau â sirosis anghyfadferol sy'n cael bwndel gofal. 
 



 

19 

 

Thema Gyflawni 4: Byw gyda chlefyd yr afu  

Mae pobl sydd â chlefyd yr afu yn cael help i reoli eu cyflwr a lleihau'r risg y bydd y 
clefyd yn datblygu. 

 

Mae byw gyda chefyd yr afu yn creu nifer o heriau i gleifion a'u teulu/gofalwyr. Mae'r 
ffaith bod gweithrediad organau yn aml yn gwaethygu'n annisgwyl a'r potensial i 
wella o sefyllfaoedd sy'n peryglu bywyd yn golygu bod dioddefwyr yn byw bywyd 
ansicr iawn. Mae nifer o wasanaethau a all helpu cleifion sydd â chlefyd yr afu a'u 
teuluoedd i gael yr ansawdd bywyd gorau posibl, gan gynnwys gwasanaethau 
cymdeithasol, elusennau a chronfeydd budd-daliadau. Mae angen i'r gwasanaethau 
hyn fod yn hygyrch ac yn gydategol er mwyn sicrhau profiad gwell i bob claf sy'n byw 
gyda chlefyd yr afu a'i ofalwr, gan gynnwys y rhai ag anghenion meddygol mwy 
cymhleth. 
 
Dylai pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol fod yn ymwybodol bod clefyd yr afu sy'n 
gysylltiedig ag alcohol yn aml yn cyd-fynd â chyflyrau iechyd meddwl fel dementia 
alcoholaidd, enseffalopathi Wernicke neu syndrom Korsakoff. Gan fod modd 
gwrthdroi'r cyflyrau hyn, dylid cymryd symptomau o'r fath o ddifrif a'u rheoli'n unol â 
chanllawiau NICE. Ar gyfer cyflyrau eraill fel symptomau paranoia neu bryderon 
ynghylch symptomau iselder, dylid ceisio cyngor iechyd meddwl arbenigol. 
 
Mae'n rhaid i wasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol gael eu grymuso i reoli 
clefyd cronig yr afu, ei arafu neu atal y clefyd rhag datblygu. Mae angen i hyd at 80% 
o'r cleifion sydd â chlefyd yr afu a dderbynnir i'r ysbyty gael ymyriad dietetig ac mae 
angen ystyried y ffordd orau y gall gwasanaethau dietetig helpu cleifion i reoli eu 
cyflwr drwy ymddygiadau maethol gwell. Ymhlith yr elfennau eraill i’w hystyried mae 
gwasanaethau adsefydlu a gwasanaethau cymorth seicolegol a darparu brechlynnau 
priodol i’r rhai sydd â chlefyd yr afu. 
 
Mae angen rhoi ystyriaeth arbennig i bobl ifanc sy’n pontio rhwng gwasanaethau i 
blant a gwasanaethau i oedolion, gan y gall hwn fod yn amser anodd a heriol iddynt. 
Felly, dylid sefydlu gwell cysylltiadau rhwng gwasanaethau i oedolion a 
gwasanaethau i blant er mwyn hwyluso proses drosglwyddo effeithiol a darpariaeth 
gofal cyfannol o ansawdd uchel i bobl ifanc yn unol â’r canllawiau sy’n cael eu 
datblygu gan NICE. 
 
Y gyfradd goroesi ar gyfer methiant cronig yr afu ar ôl dwy flynedd yw 50% ac nid 
yw’r rhan fwyaf o’r unigolion hyn yn gymwys i gael trawsblaniad afu. Mae hanner y 
cleifion sydd â sirosis sy’n gysylltiedig ag alcohol sy’n rhoi’r gorau i yfed yn marw 
fodd bynnag cyn i’w hafu wella6. Lle y bo'n briodol, dylid cynnal trafodaethau cynnar 
a gwneud trefniadau cynnar ar gyfer gofal lliniarol a gofal diwedd oes priodol, yn unol 
â'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Gofal Diwedd Oes. 
 
  
 
 
 

                                                             
6 Verrill C, Markham H, Templeton A, Carr NJ, Sheron N. Alcohol-related cirrhosis Addiction 2009; 104: 768–74. 
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Blaenoriaethau Penodol  
 

i) Hwyluso’r gwaith o atgyfnerthu’r dull gweithredu cydgynhyrchu o gynllunio 
gwasanaeth a chynlluniau triniaeth. 

ii) Ystyried ymarferoldeb datblygu clinigau sirosis un stop lle y gellir monitro 
iechyd cleifion a chynnal sganiau uwchsain fel y bo’n briodol. 

iii) Ystyried cyfleoedd i annog a chefnogi trefniadau rheoli gwell yn y sector gofal 
sylfaenol ar gyfer y rhai sydd â chlefyd yr afu gan gynnwys mwy o gleifion yn 
cael y brechiadau priodol. 

iv) Gwella'r gallu i gael gafael ar gyngor dietetig arbenigol a chymorth seicolegol, 
yn enwedig i gleifion sydd â sirosis neu fethiant cronig yr afu, fel y gallant reoli 
eu cyflwr eu hunain yn well.   

v) Cefnogi darparu gwasanaethau gofal lliniarol i gleifion sydd â methiant cronig 
yr afu. 

vi) Annog pob bwrdd iechyd i ymgysylltu â grwpiau cymorth cymunedol er mwyn 
helpu cleifion i reoli eu cyflwr yn y gymuned. 

 
Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 

Byrddau iechyd, ar y cyd â'r Grŵp Gweithredu a’r Bwrdd Gweithredu Gofal Lliniarol. 
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth 

 Cyfraddau marwolaethau cynamserol oherwydd clefyd yr afu wedi’u grwpio yn ôl y 
math o glefyd. 

 Nifer y blynyddoedd o fywyd a gollir oherwydd clefyd yr afu.  
 
Mesurau sicrwydd y GIG 

 Cyfran y cleifion gofal eilaidd allanol sy'n mynychu clinig sirosis arbenigol er mwyn 
rheoli sirosis. 
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Thema Gyflawni 5: Gwella gwybodaeth  

Mae GIG Cymru a'i bartneriaid yn rhoi gwybodaeth a chymorth gwell i bobl sy'n 
wynebu risg o ddatblygu clefyd yr afu neu sy'n dioddef o'r clefyd eisoes. 

 

Mae’n rhaid i bobl sy’n wynebu risg uchel o ddatblygu clefyd yr afu a’r rhai sydd â 
chlefyd cynnar yr afu gael gwybodaeth glir a chyfredol am eu hopsiynau triniaeth a 
dylent fod yn gallu cymryd rhan lawn mewn penderfyniadau ynghylch eu triniaeth. 
Mae’n rhaid i gleifion sydd â chlefyd sefydledig yr afu gael y wybodaeth a’r cymorth 
sydd eu hangen arnynt i reoli eu cyflwr a bod yn bartneriaid cydradd yn eu gofal. 
 
Mae angen sicrhau bod gan wasanaethau arbenigol yr afu safonau a chanllawiau 
cyhoeddedig y cytunwyd arnynt y gall pobl gyfeirio atynt.  Ar hyn o bryd, ychydig 
iawn o fyrddau iechyd sydd â chanllawiau mewnol ar yr afu ar eu gwefannau er 
mwyn helpu i reoli clefyd yr afu. Mae cyfle i ddatblygu ac archwilio holl ganllawiau 
Cymru yn unol â’r canllawiau a geir gan grwpiau arbenigol yr afu. Mae angen sicrhau 
bod gwybodaeth achrededig sy’n codi ymwybyddiaeth o’r clefyd ar gael a bod y 
wybodaeth honno’n cael ei hyrwyddo ledled Cymru. 
 
Mae angen adolygu gwelliannau mewn systemau data a chodio ar draws 
gwasanaethau iechyd, gan gynnwys gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd, ac 
mae angen sefydlu cronfa ddata genedlaethol o gleifion.    
 
Blaenoriaethau Penodol 
 

i) Adolygu ansawdd systemau data cyfredol ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar 
afiachusrwydd, marwolaethau a ffactorau risg cysylltiedig sy’n ymwneud â’r afu a 
gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau 

ii) Datblygu system rheolaeth glinigol i gefnogi’r gofal a roddir i unigolion sydd â 
chlefyd cronig, mesur canlyniadau iechyd a chefnogi archwiliadau a chynnal 
ymchwil o ansawdd uchel 

iii) Datblygu gwybodaeth i wella ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r ffactorau risg sy’n 
gysylltiedig â’r cyflyrau hyn mewn ffordd sy’n benodol ac yn berthnasol i bob un 
o’r cymunedau sy’n wynebu risg: mae’n rhaid i’r gwaith hwn ganolbwyntio ar gael 
gwared ar y stigma sy’n gysylltiedig â chlefyd yr afu a’i achosion. 

iv) Datblygu canllawiau rheoli cenedlaethol i hwyluso’r broses o asesu unigolion 
sy'n cael canlyniadau abnormal i brofion gweithrediad yr afu;  dylai’r rhain 
gynnwys canllawiau ar gyfer rheoli cymhlethdodau cyffredin sy’n gysylltiedig â 
chlefyd yr afu a dangosyddion ar gyfer atgyfeirio. 

v) Datblygu a gweithredu hysbysiadau electronig ar gyfer cleifion sy'n cael 
canlyniadau abnormal i brofion gweithrediad yr afu sy'n gysylltiedig â 
chanllawiau cenedlaethol ar lwybrau gofal sy'n cyfeirio'r clinigydd dan sylw i roi 
cyngor ar ymchwiliadau pellach ac, os oes angen, atgyfeiriadau pellach at 
wasanaethau arbenigol. 

vi) Byrddau iechyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth staff o ddeunydd addysgol 
perthnasol (e.e. pecyn cymorth y Coleg Nyrsio Brenhinol ar glefyd yr afu, adnodd 
ar-lein RCGP 'Hepatitis B and C: Detection, Diagnosis and Management'). 
Cynyddu'r ddarpariaeth hyfforddiant meddygol a nyrsio mewn hepatoleg a 
chyflwyno cyfleoedd addysgol ehangach i glinigwyr godi ymwybyddiaeth o glefyd 
yr afu, ei ffactorau risg a'i symptomau. 
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vii) Datblygu'r gyfres o fesurau yn y cynllun cyflawni er mwyn deall y sefyllfa gyfredol 
a maint y broblem; gan gynnwys: 

 

 Nodi llwybrau gofal sy'n bodoli eisoes ar gyfer ymchwilio i brofion 
gweithrediad yr afu cronig a'u rheoli, a mapio'r gwasanaethau a ddarperir 
yn lleol.  

 Nodi nifer y bobl y canfuwyd bod ganddynt sirosis ym mhob bwrdd iechyd. 

 Pennu a chofnodi'r mesurau amseroedd aros ar gyfer cleifion a atgyfeirir 
am asesiad arbenigol i gleifion allanol.  

 Data a goladwyd ar dderbyniadau sy'n gysylltiedig ag anhwylderau'r afu. 

 Nifer amcangyfrifedig y blynyddoedd o fywyd a gollir o ganlyniad i glefyd yr 
afu yng Nghymru. 

 Bylchau amddifadedd daearyddol ar gyfer afiachusrwydd a marwolaethau 
sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu. 

 
Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 
Byrddau iechyd, ar y cyd â'r Grŵp Gweithredu, Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
Gwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol Cymru. 
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth  
 
Mesurau sicrwydd y GIG 
Y perfformiad yn erbyn safonau allweddol mewn archwiliadau o hysbysiadau 
electronig i gleifion sy'n cael canlyniadau abnormal i brofion gweithrediad yr afu. 
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Thema Gyflawni 6: Targedu gwaith ymchwil 

Mae cydweithredu mewn ymchwil sy’n gysylltiedig â chlefyd yr afu yn sicrhau 
diagnosis, triniaeth a rheolaeth well  

 

Gyda'r gyfradd marwolaethau safonedig sy'n gysylltiedig â chlefyd yr afu yn cynyddu, 
mae angen mynd ati i ymgymryd ag ymchwil yn y maes hwn a sicrhau bod y dysgu 
perthnasol yn cael ei ymgorffori mewn gwasanaethau yng Nghymru.  
 
Dylai gwaith ymchwil gynnwys ystyriaeth o'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â chlefyd 
yr afu a sut i fynd i'r afael â dewisiadau ffordd o fyw cysylltiedig, yn enwedig y rhai 
sy'n ymwneud ag yfed alcohol. 
 
Blaenoriaethau Penodol 
 
i) Cynnal dadansoddiad o fylchau a nodi darnau allweddol o waith ymchwil sydd 

eu hangen a gweithio gyda NISCHR i ddatblygu cyfleoedd i fynd i'r afael â 
bylchau o'r fath. 

ii) Ystyried defnyddio dulliau cysylltu data i ddeall clefyd yr afu a'r ffactorau risg 
sy'n gysylltiedig ag ef yn well.  

iii) Sefydlu cronfa ddata ar gyfer clefyd yr afu er mwyn hwyluso gwaith ymchwil a 
chyllid yng Nghymru; gan gynnwys dulliau o gymhwyso canfyddiadau 
ymchwil. 

iv) Ymchwilio i ffyrdd o wella strategaethau goruchwylio ym maes carsinoma 
hepatogellog. 

v) Ystyried cynnal gwaith ymchwil i'r gydberthynas rhwng dewisiadau ffordd o 
fyw a chlefyd yr afu a sut y gellir mynd i'r afael â hwy. 

vi) Asesu effaith y rhaglen hyfforddiant ymyriadau byr "Mynnwch Air". 
vii) Cynyddu nifer y penodiadau academaidd ar y cyd rhwng byrddau iechyd a 

phrifysgolion lleol. 
 
Cyfrifoldeb am ddatblygu a chyflawni camau gweithredu 
Byrddau iechyd, gan weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgolion, 
Llywodraeth Cymru a'r grŵp gweithredu.  
 
Dangosyddion canlyniadau'r boblogaeth  
 
Mesurau sicrwydd y GIG 
Nifer y cleifion sydd â chlefyd yr afu, neu sy'n wynebu risg uchel o ddatblygu'r clefyd, 
a gaiff eu recriwtio i astudiaethau ymchwil. 
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CH. Cydweithio 
 

Nod y Cynllun Cyflawni hwn, a'r grŵp gweithredu a gaiff ei ddwyn ynghyd i'w 
gyflwyno, yw sicrhau gwelliannau parhaus ym mhrofiadau a chanlyniadau cleifion, 
lleihau anghydraddoldebau iechyd a sicrhau cyn lleied o amrywiadau â phosibl o ran 
y gallu i gael gafael ar wasanaethau. Bydd y cynllun yn dibynnu ar atgyfnerthu a 
chyflawni gwaith aml-asiantaeth gan ddefnyddio adnoddau sy'n bodoli eisoes. Dylai 
byrddau iechyd a'u partneriaid weithio gyda'r cymunedau clinigol, iechyd y cyhoedd 
a chymunedau ehangach er mwyn blaenoriaethu adnoddau a/neu ad-drefnu'r ffordd 
y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn gwella iechyd y boblogaeth i'r eithaf. Dim 
ond dros y tymor hwy y byddwn yn gweld nifer o'r gwelliannau a ragwelir yng 
nghanlyniadau'r boblogaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl gweld cynnydd clir 
yn erbyn y cynllun hwn a ddangosir mewn adroddiadau blynyddol. 
 

Mae gan bob unigolyn rôl i'w chwarae er mwyn atal clefyd yr afu drwy fabwysiadu 
dewisiadau ffordd o fyw iach a mynd i'r afael â'r niwed y gall alcohol, gordewdra a 
chamddefnyddio sylweddau ei achosi. Cydnabyddir y gellir cyflawni buddiannau 
iechyd wrth i unigolion weithio i leihau eu ffactorau risg eu hunain. Mae hunanofal a 
chydgynhyrchu yn elfennau allweddol o ofal iechyd darbodus, y mae ei egwyddorion 
yn cynnwys osgoi niwed, sicrhau cyn lleied o ymyriadau â phosibl a chytuno ar 
gynlluniau triniaeth rhwng unigolion a'u clinigwyr. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddarparu arweiniad strategol drwy bennu'r 
canlyniadau iechyd a ddisgwylir ganddi ar gyfer pobl Cymru. Mae'n dwyn y GIG i 
gyfrif am ba mor dda y mae'n cyflawni'r canlyniadau hyn. Mae cadeiryddion y 
byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau yn atebol i'r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae Prif Weithredwyr a'r Grŵp Gweithredu hefyd yn 
atebol i Brif Weithredwr GIG Cymru. Bydd y grŵp gweithredu yn adolygu cynlluniau 
ac adroddiadau blynyddol byrddau iechyd ar gyfer clefyd yr afu ac yn paratoi 
adroddiad blynyddol cenedlaethol sy'n dangos pa mor dda mae'r cynllun 
cenedlaethol yn cael ei weithredu. Caiff y grŵp ei gadeirio gan un o gyfarwyddwyr 
gweithredol y GIG a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau byrddau iechyd, 
y trydydd sector, Cadeirydd y Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar 
Gastroenteroleg a chynrychiolydd o Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endoscopi 
Cymru (WAGE). 
 
Mae byrddau iechyd yn gyfrifol am gynllunio gwasanaethau effeithlon a 
chosteffeithiol er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth a lleihau amrywiadau mewn 
gwasanaethau. Mae ganddynt hefyd rôl arweiniol i'w chwarae, gan weithio gyda 
phartneriaid i ystyried pa sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu pob 
gwasanaeth a defnyddio dulliau priodol o feithrin cyfrifoldeb a rennir am ddarparu 
gwasanaethau ataliol, diagnostig, triniaeth a gwasanaethau cefnogol o ansawdd 
uchel. Ym Mhowys, cydnabyddir bod llawer o'r gwasanaethau'n cael eu darparu gan 
fyrddau iechyd eraill yng Nghymru a'u bod hefyd yn cysylltu â gwasanaethau a 
ddarperir yn Lloegr. 
 
Ar lefel leol, bydd arweiniad gan y gymuned glinigol yn hanfodol i lwyddiant y cynllun.  
Bydd clinigydd arweiniol ym mhob bwrdd iechyd yn arwain gweithgor o ystod eang o 
randdeiliaid gan gynnwys cynrychiolwyr iechyd y cyhoedd, cynllunwyr gwasanaethau 
lleol, gofal sylfaenol, llywodraeth leol a'r trydydd sector, er mwyn cydgysylltu a 
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sicrhau gwelliannau ar lefel leol. Bydd y trefniadau ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys yn wahanol a bydd y grŵp gweithredu yn gweithio gyda'r bwrdd iechyd i 
gefnogi'r gwaith o ddatblygu model priodol ar gyfer poblogaeth Powys. 
 
Caiff cynllun gweithredu lleol ei lunio gan yr arweinydd clinigol lleol gyda 
chefnogaeth briodol gan arweinydd gweithredol ym mhob bwrdd iechyd. Bydd yr 
arweinydd clinigol ym mhob bwrdd iechyd yn cyflwyno adroddiad blynyddol i'r grŵp 
gweithredu a fydd yn nodi cynnydd yn erbyn y camau a nodwyd yn y cynllun cyflawni 
hwn. 
 
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) yn gyfrifol am 
gydgynllunio Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol ar ran byrddau iechyd. Bydd 
angen iddo ddatblygu unrhyw gynllun angenrheidiol sy'n gysylltiedig â gwasanaethau 
i bobl sydd â chlefyd yr afu a chefnogi byrddau iechyd gydag unrhyw drefniadau a 
gomisiynir yn genedlaethol. 
 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am roi arweinyddiaeth, coladu data, 
datblygu ymchwil a pholisïau a lledaenu gwybodaeth.  
 
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn chwarae rhan 

hollbwysig yn y gwaith o reoli gwasanaethau rheng flaen a chludiant i gleifion i'r gofal 
mwyaf priodol. 
 
Mae Gwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol GIG Cymru (NWIS) yn helpu byrddau 

iechyd i gasglu a chofnodi gwybodaeth. 
 
Mae gan y rhai sy'n ymwneud â chomisiynu gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau, gan gynnwys Byrddau Cynllunio Ardal, rôl allweddol i'w chwarae o ran 

gwella swyddogaethau allweddol cynllunio, comisiynu a rheoli perfformiad mewn 
gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.   
 
Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am lywio llawer o benderfynyddion clefyd yr afu, 

gan weithio gyda byrddau eraill i ddarparu amgylchedd sy'n hwyluso dewisiadau 
iach, gan gynnwys yfed lefel iach o alcohol, annog pwysau iach a lleihau'r niwed sy'n 
gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau. 
 
Mae'r Trydydd Sector yn darparu gwasanaethau, yn enwedig gwasanaethau 
camddefnyddio sylweddau gan gynnwys alcohol, ac yn cynnig safbwyntiau 
defnyddwyr gwasanaethau i lywio'r gwaith o ddatblygu gwasanaethau gwell a gwella 
profiad cleifion. Gall y sector ychwanegu gwerth gwirioneddol o ran addysg cleifion a 
chymorth emosiynol i gleifion a gofalwyr er mwyn ategu gofal clinigol.
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Atodiad 2 - Rhestr Termau  
 
Asymptomatig - pan na fydd unigolyn yn ymwybodol o unrhyw symptomau sy'n 
gysylltiedig â'i gyflwr  
 
Awtoimiwnedd - ymateb y system imiwnedd yn erbyn celloedd a meinwe'r corff ei 

hun  
 
Bariatrig - y maes meddygol sy'n delio ag achosion o ordewdra, ffyrdd o'u hatal a'u 
trin  
 
Carsinoma hepatogellog (HCC, a elwir hefyd yn hepatoma malaen) - math o 

ganser yr afu a’r math mwyaf cyffredin o ganser yr afu  
 
Diabetes - cyflwr cronig sy'n datblygu pan na fydd y pancreas yn cynhyrchu digon o 
inswlin neu pan na fydd y corff yn gallu defnyddio'r inswlin a gynhyrchir ganddo  
 
Feirysau a Gludir yn y Gwaed (BBV)  - feirysau a all ledu drwy'r gwaed a hylifau 

eraill y corff, er enghraifft HIV, hepatitis B, hepatitis C  
 
Ffibrosis - pan fydd meinwe cysylltiol ffibrog gormodol yn ffurfio mewn organ neu 
feinwe  
 
Gastroenteroleg - maes meddygol sy'n canolbwyntio ar y system dreulio a'i 

hanwylderau 
 
Gofal lliniarol - maes gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar leddfu ac atal cleifion rhag 
dioddef pan fyddant yn agosáu at ddiwedd eu hoes 
 
Gofal Trydyddol - gofal ymgynghorol arbenigol iawn, fel arfer ar ôl atgyfeiriad o ofal 

sylfaenol neu eilaidd 
 
Gordewdra - term a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun sydd dros bwysau ac sydd â 
chyfradd uchel o fraster yn y corff 
 
Hemocromatosis - anhwylder etifeddol lle mae lefelau'r haearn yn y corff yn 

cronni'n araf dros nifer o flynyddoedd 
 
Hepatitis - llid yr afu  
 
Prawf Gweithrediad yr Afu (LFT) - profion gwaed sy'n edrych ar farcwyr sy'n 
gysylltiedig â swyddogaeth yr afu 
 
Sirosis yr afu - creithiau ar yr afu o ganlyniad i niwed parhaus, hirdymor i'r afu 

 
Syndrom metabolig - y term meddygol am gyfuniad o ddiabetes, pwysedd gwaed 

uchel a gordewdra Mae'n golygu eich bod yn wynebu mwy o risg o gael clefyd y 
galon, strôc a chyflyrau eraill sy'n effeithio ar y pibellau gwaed 
 
 


