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Cyflwyniad i’r pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Ymholiad i 
Wasanaethau Endosgopi 

Ar ran Sgrinio Coluddion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru ( , Pennaeth 
Rhaglen Sgrinio Coluddion Cymru) 

Mae’r cyflwyniad hwn yn ymateb i dri o’r cylchoedd gorchwyl a ddarparwyd. Mae’r 
ddau gylch gorchwyl arall yn berthnasol i feysydd sydd y tu hwnt i gylch gwaith Sgrinio 
Coluddion Cymru ac felly nid ydynt wedi’u cynnwys yn y cyflwyniad hwn. 

1. Diagnosis cynharach, yn benodol cyflwyno’r prawf ysgarthol
imiwnocemegol (prawf FIT) i raglen sgrinio’r coluddyn, a’r cyhoeddiad
diweddar am newid y grŵp oedran

Mae pobl sy’n cael diagnosis o ganser y coluddyn ar ôl cymryd rhan yn y rhaglen 
sgrinio’n cael y diagnosis yn gynharach na phobl sy’n mynd at y gwasanaethau 
meddygol i roi gwybod am symptomau. Mae tua 37% o’r bobl sy’n cael diagnosis ar ôl 
cael prawf sgrinio’n cael gwybod eu bod yng nghyfnod 1 o’r clefyd, ac 8% yng 
nghyfnod 4, o gymharu â 18% yng nghyfnod 1 a 22% yng nghyfnod 4 drwy’r 
gwasanaethau symptomatig (CRUK 2018). Bydd tua 9 o bob 10 o’r bobl sydd yng 
nghyfnod 1 o ganser y coluddyn yn byw am 5 mlynedd o leiaf, o gymharu â 12% sydd 
yng nghyfnod 4 o’r clefyd (CRUK 2018). Er mwyn gwella canlyniadau pobl â chanser y 
coluddyn mae’n hanfodol felly i ni gynnig y rhaglen sgrinio’r coluddyn gorau posibl er 
mwyn lleihau’r baich mae clefyd canser y coluddyn yn ei achosi i bobl. 

Ar hyn o bryd, mae Sgrinio Coluddion Cymru’n cynnig prawf sgrinio i ddynion a 
gwragedd rhwng 60 a 74 oed, ac mae’n anfon pecyn y prawf gwaed cudd yn yr 
ysgarthion i’w lenwi bob dwy flynedd. Os bydd canlyniad y prawf yn bositif, bydd yr 
unigolyn yn cael cyfle i gael colonosgopi.  

Cafodd Sgrinio Coluddion Cymru gais gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno’r prawf 
ysgarthol imiwnocemegol (prawf FIT) fel y prawf sgrinio cyntaf, a’r bwriad yw dechrau 
cyflwyno’r prawf hwn o fis Ionawr 2019. Mae gwneud hyn yn gyson ag argymhellion 
Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Mae’r prawf newydd hwn yn fwy 
sensitif a phenodol, a gan ei fod yn haws ei ddefnyddio na’r prawf presennol gellir 
disgwyl cynnydd yn y niferoedd sy’n manteisio arno.    

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gofyn i Sgrinio Coluddion Cymru i gynllunio i 
ymestyn y rhaglen sgrinio erbyn mis Ebrill 2023 drwy wahodd pobl sydd rhwng 50 a 74 
oed, yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol.  
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Bydd gwneud hyn yn her i’r byrddau iechyd gan y bydd yn cynyddu’r galw ar 
wasanaethau diagnostig a thrin sydd eisoes dan bwysau. Gofynnwyd i’r byrddau 
iechyd ddatblygu eu capasiti cynaliadwy i ddelio ag ehangiad y rhaglen sgrinio’r 
coluddyn a bydd gwneud hyn yn galw am fuddsoddiad ac adnoddau nad ydynt wedi’u 
clustnodi ar hyn o bryd. 
 
Gan fod y prawf FIT yn un meintiol mae’n cynnig hyblygrwydd i newid lefel y trothwy er 
mwyn datgelu’r nifer mwyaf o achosion o ganser ac adenoma. Mae lefel gychwynnol y 
trothwy (sef 150ug/g) sydd i’w defnyddio yng Nghymru’n fan cychwyn pragmataidd a 
fydd yn cynyddu o fymryn y galw am wasanaethau diagnostig a thrin, a bydd yn gwella 
o rywfaint y prawf presennol tra bydd y byrddau iechyd yn ychwanegu at eu capasiti. 
Datblygwyd cynllun gwella a fydd yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Sgrinio Cymru ei 
gymeradwyo. Mae’n cynnwys ymestyn y grŵp oedran a gwelliannau yn nhrothwy’r 
prawf FIT i gynnig y manteision gorau o safbwynt iechyd y cyhoedd, a bydd y 
flaenoriaeth ar ymestyn y grŵp oedran. 
 
Mae cynllun Sgrinio Coluddion Cymru o safbwynt cyflwyno’r prawf FIT yn cyrraedd ei 
darged o’i roi ar waith yn raddol o fis Ionawr 2019, a’r bwriad yw gwireddu hynny’n 
genedlaethol o fis Mehefin 2019. Mae dadansoddwyr wedi cael eu prynu a’u gosod yn 
y labordy ac mae’r broses o hyfforddi staff wedi cychwyn. Mae’r broses o ddatblygu 
systemau technoleg gwybodaeth yn mynd yn ei blaen, ynghyd â’r broses o gasglu 
gwybodaeth am weithwyr iechyd proffesiynol. Mae pob llif gwaith yn cyrraedd ei 
darged o gael ei roi ar waith mewn pryd er gwaethaf oedi sylweddol yn y broses 
gaffael yn sgil her gyfreithiol. 

 

2. Capasiti ac amseroedd aros y gwasanaethau diagnostig, gan gynnwys gofyn i ba 
raddau y mae’r cyfyngiadau ar gapasiti’n arwain at yr argymhelliad i osod 
trothwy’r prawf FIT ar lefel sy’n gymharol ansensitif wrth ei gyflwyno i’r rhaglen 
sgrinio’r coluddyn. 

 

Mae’r capasiti i gyflwyno archwiliadau colonosgopi wedi pennu pa mor gyflym y gellir 
ymestyn a gwella’r rhaglen sgrinio’r coluddyn. Mae Sgrinio Coluddion Cymru’n gwneud 
tua 3,300 o weithredoedd endosgopi GI-is bob blwyddyn, sy’n cyfrif am 8-10% o 
gyfanswm y galw am endosgopi GI-is. Ar hyn o bryd, mae pob bwrdd iechyd yn cael ei 
ariannu i wneud mwy o weithgarwch sgrinio na’r hyn y mae’n ei gyflawni, ac eto maent 
yn cael trafferth cyflawni’r cyfnod aros safonol o 28 diwrnod (o ddyddiad y cyswllt ar ôl 
cael canlyniad positif i brawf sgrinio). Ym mis Gorffennaf 2018, dim ond 45% o’r 
cyfranogwyr gafodd eu gweld o fewn y cyfnod safonol. Mae’r problemau ym mhob un 
o’r gwahanol unedau’n amrywio, ond y pwysau ar y gwasanaeth symptomatig yw’r brif 
broblem gan fod achosion symptomatig yn aml yn cymryd lle rhestrau sy’n cael eu 
canslo. 
 
Bydd cyflwyno a gwella’r profion FIT, ynghyd ag ymestyn y grŵp oedran yn her 
sylweddol i fyrddau iechyd sydd eisoes dan bwysau i leihau amseroedd aros y 
gwasanaeth symptomatig. Mae’r broses o leihau amseroedd aros y gwasanaeth 
symptomatig ym mhob rhan o Gymru wedi arwain at rywfaint o welliannau, ond i 
raddau helaeth maent yn digwydd oherwydd mentrau costus i leihau rhestrau aros.  
 
Mae timau’r gwahanol fyrddau iechyd yn gweithio’n galed iawn i roi sylw i’r problemau 
amser aros, ond er bod rhai o’r byrddau wedi creu cynlluniau i wella’r capasiti 
cynaliadwy o safbwynt endosgopi, nid yw eraill eto wedi adnabod ffyrdd o gyflawni 
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hynny. O’r rheini sydd wedi creu cynlluniau, mae diffyg capasiti wedi dod i’r amlwg ac 
mae angen gwelliannau mawr i ddelio â’r ehangiad yn y rhaglen sgrinio’r coluddyn.  
 
Bydd angen i’r byrddau iechyd sydd wedi creu cynlluniau i gynyddu eu capasiti 
cynaliadwy i wneud nifer o welliannau sy’n cynnwys newid cynlluniau swyddi 
colonosgopyddion a recriwtio mwy o golonosgopyddion a staff nyrsio, a bydd rhaid i rai 
greu ystafelloedd endosgopi ychwanegol hefyd. Mae’n anodd gweld sut y bydd hyn yn 
bosibl o fewn y model gwasanaeth presennol. 

 

 
3. Yr ymdrechion sydd ar waith i geisio annog mwy o bobl i fanteisio ar 

brofion sgrinio’r coluddyn. 
 
 
Gosodwyd y safon ar gyfer nifer y bobl sy’n manteisio ar brofion sgrinio’r coluddyn ar 
lefel o 60% o’r rhai sy’n cael gwahoddiad ac yn defnyddio a dychwelyd eu profion cyn 
pen chwe mis o ddyddiad y gwahoddiad. Er hynny, nid yw wedi bod yn bosibl cyrraedd 
y targed hwn yn gyson ers dechrau’r rhaglen, er bod y niferoedd wedi gwella yn y 
blynyddoedd diwethaf. Mae’r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd am y cyfnod rhwng 
mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017 yn dangos cyfartaledd niferoedd o bob rhan o 
Gymru’n 53.4%. Cyhoeddir yr adroddiad blynyddol nesaf ym mis Ionawr 2019 ac mae 
disgwyl iddo ddangos cynnydd bach yn y niferoedd, ond heb gyflawni’r targed o 60%. 
Mae’r niferoedd o wragedd yn uwch (54.7%) o gymharu â dynion (52.0%). Mae 
cydberthynas glir hefyd rhwng y niferoedd a chwintel amddifadedd, gyda’r niferoedd yn 
yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn 43.6% o gymharu â 60.6% o leiaf yn yr ardaloedd 
lleiaf difreintiedig. 
 
Un o brif flaenoriaethau’r rhaglen yw cynyddu’r niferoedd sy’n gwneud profion, ac aeth 
y rhaglen ati i werthuso llawer o fentrau ac i’w rhoi ar waith. Yn eu plith mae datblygu a 
lledaenu negeseuon allweddol cyson sydd wedi’u seilio ar y fethodoleg fod pawb yn 
cyfrif. Ar ben hynny, aeth y rhaglen ati i dreialu llythyrau cyflwyno cyn y gwahoddiad ei 
hun, ac ar ôl gwerthuso’r rhain fe’u hanfonwyd at bob dyn cyn y gwahoddiad cyntaf i 
geisio cynyddu’r niferoedd a lleihau’r diffyg anghyfartaledd rhwng dynion a gwragedd. 
 
Ymhlith y camau gweithredu sydd â’r nod o gynyddu’r niferoedd:  
 

a) Mynd ati fel mater o drefn i roi gwybod i feddygon teulu am gleifion sydd heb 
ymateb i’r gwahoddiad i gael prawf sgrinio’r coluddyn. Mae Sgrinio Coluddion 
Cymru wedi gweithio gyda’r mudiad Cancer Research UK yn y gwaith o greu 
pecyn cymorth sy’n gwella gwybodaeth staff gofal sylfaenol am brofion sgrinio’r 
coluddyn gyda’r nod o’u hannog i weithredu i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n 
gwneud profion. Mae’r gwaith o helpu clystyrau o feddygon teulu a byrddau 
iechyd i fanteisio ar y cyfle hwn yn mynd rhagddo 

b) Arweiniodd yr ymgyrch ‘Be Clear on Cancer’, a oedd yn golygu cydweithio â 
Cancer Research UK yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2018, at gynnydd 
sylweddol yn nifer y pecynnau prawf a ddychwelwyd gyda’r cynnydd hwnnw’n 
para am sawl mis. Mae disgwyl i’r dadansoddiad meintiol o effeithiolrwydd yr 
ymgyrch gael ei gwblhau yn ystod y mis nesaf ac fe drefnwyd cyfarfod gyda 
CRUK i drafod y darganfyddiadau ac i bwyso a mesur y goblygiadau o safbwynt 
ymyriadau eraill 

c) Trafod gyda’n cydweithwyr iechyd cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf 
gyda’r nod o dreialu ymyriadau ychwanegol mewn gofal sylfaenol; os bydd y 
rhain yn llwyddiannus byddai modd eu rhoi ar waith yn genedlaethol   
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d) Byddwn ni hefyd yn mynd ati i adolygu’r llythyrau a’r taflenni presennol ar y cyd 
â thimau cipolygon ymddygiadol Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda’r nod o lunio 
deunydd sy’n ddiwylliannol- ac yn ieithyddol-sensitif mewn fformatau hygyrch ar 
gyfer gwahanol grwpiau o bobl 

e) Ymchwil i’r pethau sy’n rhwystro pobl rhag cymryd rhan, yn enwedig yn y grŵp 
oedran ieuengach. 

 
 
Bydd Sgrinio Coluddion Cymru’n dathlu 10 mlynedd ers ei sefydlu eleni ac mae’r 
rhaglen yn manteisio ar y cyfle hwn i gynyddu ei hymwneud â’r cyhoedd a 
rhanddeiliaid. Roedd yr ymwneud hwn yn cynnwys bod yn bresennol mewn 
digwyddiadau chwaraeon, gan gynnwys ras 10K Caerdydd a digwyddiad ‘cerdda gyda 
fi’. Roedd cynhadledd Cymdeithas Gastro-enteroleg ac Endosgopeg Cymru (WAGE) 
yn canolbwyntio ar y rhaglen sgrinio’r coluddyn. Hefyd, yn ystod mis Hydref, bydd 
Sgrinio Coluddion Cymru’n mynd ar daith o amgylch Cymru er mwyn tynnu sylw pobl 
at y prawf drwy ganolbwyntio ar y niferoedd isel sy’n manteisio arno ac ar grwpiau nad 
ydynt yn cael llawer o sylw. Mae’r pwyslais ar y cyfleoedd i sgwrsio â phobl i’n helpu ni 
i ddeall eu gwybodaeth am y rhaglen, y pethau sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan, a 
ffyrdd y gallai gohebiaeth dan arweiniad y gymuned helpu i hybu gwaith Sgrinio 
Coluddion Cymru. Ar ben hynny, mae nifer o sianelau teledu, y wasg leol a’r cyfryngau 
cymdeithasol wedi rhoi sylw i storïau personol er mwyn tanlinellu pwysigrwydd cymryd 
rhan mewn sgrinio’r coluddyn. Gwnaed y gwaith hwn drwy gydweithio â’r mudiadau 
Macmillan, Cancer Research UK a Bowel Cancer UK. O ganlyniad i’r gwaith 
cymunedol hwn mae tîm Sgrinio Coluddion Cymru’n cydweithio â grŵp bach o 
weithwyr elusennau a gweithwyr proffesiynol y sector gofal iechyd i archwilio’r 
posibilrwydd o greu cynlluniau gwaith cydweithredol i’r gweithwyr cymunedol mae 
Bowel Cancer UK yn eu cyflogi i weithio i Sgrinio Coluddion Cymru. Ar sail y data a 
ddaw i law yn ystod y digwyddiadau’n dathlu’r dengmlwyddiant, gellid creu cynlluniau 
gwaith i gynnwys mentrau lleol ac i hybu ymwneud â’r rhaglen o fewn y sector gofal 
sylfaenol. 
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