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Y PWYLLGOR IECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL A CHWARAEON: 
YMCHWILIAD I WASANAETHAU ENDOSGOPI 

Mae’r papur hwn yn ymateb i’r pwyntiau y mae’r Pwyllgor yn ceisio barn 
amdanynt 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r pwysau sy’n wynebu gwasanaethau 
endosgopi yng Nghymru. Mae nifer y triniaethau endosgopi diagnostig sy’n 
angenrheidiol yn cynyddu yn sgil newidiadau i’r boblogaeth, trothwy is ar gyfer 
ymchwiliadau os amheuir bod gan rywun ganser a’r angen i ehangu rhaglen sgrinio’r 
coluddyn. Mae Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain yn rhagweld y bydd cynnydd 
blynyddol pellach o 5-10% mewn atgyfeiriadau endosgopi dros y tair blynedd nesaf. 
Mae’r defnydd o endosgopi yn driniaeth ymchwiliadol bwysig a ddefnyddir i roi gofal 
brys i gleifion a hefyd fel rhan o apwyntiadau gofal wedi’i gynllunio. Mae’r targed 
diagnostig wyth wythnos yn berthnasol i endosgopi diagnostig. Bu byrddau iechyd yn 
gweithio’n galed i geisio gwella ac mae nifer y bobl sy’n aros dros wyth wythnos am 
endosgopi diagnostig wedi lleihau o 4,210 ym mis Mawrth 2012 i 1,633 ym mis Awst 
2018 - gostyngiad o 2,577 (61%). Mae cyfanswm nifer y bobl sydd ar restr aros ar 
gyfer y pum triniaeth diagnostig endosgopig a nodir wedi gostwng o 12,809 ym mis 
Mawrth 2012 i 10,366 ym mis Awst 2018 - gostyngiad o 2,443 (19%) er gwaetha’r 
cynnydd yn y galw. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i unedau endosgopi byrddau iechyd gael 
achrediad gan Grŵp Cynghori ar y Cyd Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain. 
Sefydlwyd grŵp gweithredu cenedlaethol yn 2014 i gefnogi byrddau iechyd i weithio 
tuag at hyn. Mae chwe uned bellach wedi’u hachredu ac mae eraill yn agos at gael 
achrediad.  Fodd bynnag, mae’r pwysau ar amseroedd aros, y meini prawf ehangach 
a gyflwynwyd yn 2016, ac, mewn rhai unedau, y cyfyngiadau amgylcheddol, wedi 
atal cynnydd pellach. Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod y pwysau ar gam 
endosgopi y llwybr canser yn un o’r ffactorau mwyaf sylweddol o ran methiant posibl 
i gyrraedd y targedau amseroedd aros ar gyfer triniaeth canser. Credir ei bod yn 
bosibl bod yr oedi hyn o fewn y system yn cyfrannu at ganlyniadau canser 
rhyngwladol perthynol. Yn ogystal, nid yw’n bosibl gwneud y mwyaf o’r rhaglen 
sgrinio’r coluddyn heb sicrhau bod capasiti endosgopi digonol ar gael i ymchwilio i 
ganlyniadau histopatholeg positif mewn modd amserol.   

Nid yw’r GIG yng Nghymru ar ei ben ei hun o ran yr her hon; mae pwysau tebyg 
ledled y DU. Mae’r galw’n cynyddu’n gynt na’r capasiti ychwanegol y gellir ei greu ac 
weithiau mae’n her denu clinigwyr sydd eisoes yn gyfyngedig o ran eu nifer i swyddi 
gwag. Daeth eisoes yn glir bod y galw am endosgopi diagnostig wedi colli’i 
gydbwysedd â’r capasiti craidd. Wrth geisio cadw cydbwysedd o ran eu ffocws ar 
draws eu gwasanaethau, nid yw’r rhan fwyaf o’r byrddau iechyd wedi gallu unioni’r 
anghydbwysedd hwn a datblygu gwasanaethau endosgopi mwy cynaliadwy. Mae’n 
amlwg bod angen cynllunio tymor hwy a modelau cynaliadwy o ddarparu 
gwasanaethau. Cyhoeddodd Cymru Iachach rôl arweinyddiaeth fwy ar gyfer 
Llywodraeth Cymru yn y broses o drawsnewid gwasanaethau’r GIG ac, o ganlyniad, 
mae dull gweithredu cenedlaethol wedi’i gytuno ar gyfer endosgopi diagnostig. 

Mae Bwrdd Gweithredol y GIG wedi ystyried sut i fynd i’r afael â’r mater hwn, gan 
ddefnyddio cyngor arbenigol y Grŵp Gweithredu Endosgopi (GGE) ac Iechyd 



Cyhoeddus Cymru. Mae Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru a’r Dirprwy Brif 
Swyddog Meddygol yn cyd-gadeirio’r dull gweithredu cenedlaethol newydd. Er mwyn 
cefnogi’r rhaglen endosgopi genedlaethol, mae Cydweithrediaeth y GIG wedi cael 
cyfarwyddyd i sefydlu trefniadau i gefnogi’r rhaglen. Bydd hyn yn cael ei gefnogi gan 
weithdy ym mis Rhagfyr ar gyfer byrddau iechyd a rhanddeiliaid, er mwyn creu 
sefyllfa llinell sylfaen y cytunwyd arni ar gyfer cynllunio gwasanaethau a chefnogi 
cynnydd cynyddrannol mewn capasiti ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Ochr yn ochr â 
hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfarwyddyd i’r GIG i wneud y gynyddu i’r 
eithaf y rhaglen sgrinio’r coluddyn erbyn mis Ebrill 2023. Mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn gwneud argymhellion er mwyn ehangu’r rhaglen yn raddol i Bwyllgor 
Sgrinio Cymru (PSC) ac i Fwrdd Gweithredol GIG Cymru ym mis Rhagfyr. 
 
MATERION PENODOL 
 

1. Diagnosis cynharach, yn benodol cyflwyno'r Prawf Imiwnogemegol 
Ysgarthol (FIT) i'r rhaglen sgrinio’r coluddyn a'r newid a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar i'r ystod oedran.  
 

2. Capasiti’r gwasanaeth diagnostig ac amseroedd aros, gan gynnwys i ba 
raddau y mae cyfyngiadau ar gapasiti yn llywio’r argymhelliad i osod y 
trothwy FIT i’w gyflwyno i'r rhaglen sgrinio’r coluddyn ar lefel gymharol 
ansensitif. 
 

Lansiwyd y rhaglen sgrinio'r coluddyn yn 2008 drwy wahodd dynion a menywod 
rhwng 60 a 69 oed i anfon sampl o’u hysgarthion ar gyfer prawf gwaed cudd yn yr 
ysgarthion pob dwy flynedd. Ym mis Tachwedd 2012, cafodd y rhaglen ei ehangu i 
gynnwys pobl rhwng 60 a 74 oed. Y rhesymeg yw bod y rhan fwyaf o achosion o 
ganser y coluddyn yn effeithio ar y rhai sydd dros 60 oed. Mae ehangu’r rhaglen 
ymhellach i gynnwys pobl rhwng 50 a 59 oed wedi’i ystyried gan Bwyllgor Sgrinio 
Cymru ar sawl achlysur a chan y Grŵp Gweithredu Endosgopi. Dull Llywodraeth 
Cymru yw canolbwyntio ar gyrraedd y targed o sicrhau bod 60% o’r rhai ymysg y 
boblogaeth risg uchel yn defnyddio’r gwasanaeth cyn ehangu’r ystod oedran 
ymhellach. Fodd bynnag, mae’r nifer sy’n defnyddio’r gwasanaeth wedi aros yn 
gyson o dan 60% ac, yn 2016-17, roedd yn 53.4%.   
 
Ym mis Tachwedd 2015, argymhellodd Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU 
(PSCDU) y dylid cyflwyno’r Prawf Imiwnogemegol Ysgarthol (FIT) i’r rhaglen. Mae’r 
prawf newydd hwn yn fwy cywir ac yn haws ei ddefnyddio. Un o fanteision penodol y 
prawf yw’r gallu i addasu’r sensitifrwydd yn unol â’r capasiti colonosgopi sydd ar 
gael. Ni wnaeth y PSCDU bennu lefel sensitifrwydd a argymhellir ar gyfer y prawf, 
ond argymhellodd y dylai’r rhaglenni, wrth i’r capasiti colonosgopi gynyddu neu wrth 
i’r nifer sy’n manteisio ar y prawf sgrinio gynyddu, addasu lefel y sensitifrwydd er 
mwyn cynyddu nifer yr achosion o ganser a ganfyddir.  
 
I ragflaenu argymhelliad PSCDU ar y prawf FIT, comisiynodd Pwyllgor Sgrinio 
Cymru achos busnes amlinellol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cymeradwywyd hyn 
gan y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2016 yn amodol ar ddatblygu cynllun gweithredu cadarn 
a manwl, gan gynnwys dadansoddiad pellach o sensitifrwydd y prawf a fyddai ’n cael 
ei fabwysiadu.  Roedd yr EIG yn cytuno bod angen i’r gwasanaeth sgrinio roi 
blaenoriaeth i gyflwyno’r prawf FIT yng Nghymru. Cynhaliodd Iechyd Cyhoeddus 



Cymru ddigwyddiad i randdeiliaid gyda’r byrddau iechyd ar 17 Mehefin 2016, i 
ystyried y goblygiadau a chefnogodd y rhanddeiliaid y cynnig i gyflwyno’r prawf ar y 
lefel fwyaf sensitif bosibl. Argymhellwyd y dylid cyflwyno’r prawf ar sensitifrwydd o 
150ug/g fel man cychwyn ymarferol yn seiliedig ar gapasiti presennol y GIG. Ar 2 
Tachwedd, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r 
Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus i: 
 

 gyflwyno’r prawf FIT i’r rhaglen sgrinio yng Nghymru, gyda’r gwasanaethau’n 
gweithio tuag at ddechrau ei gyflwyno yn 2018/19; a 

 lefel sensitifrwydd o 150(ug/g) ar gyfer y prawf at ddibenion cynllunio, gan nodi’r 
goblygiadau cysylltiedig o ran adnoddau i GIG Cymru.  

 
Bydd y trothwy cychwynnol y cytunwyd arno yn arwain at fwy o alw am golonosgopi 
oherwydd disgwylir i’r gyfradd gyfranogi godi ac mae’r prawf ychydig yn fwy sensitif. 
Mae’r gwaith modelu a ddarparwyd ar y pryd yn awgrymu y bydd gweithredu ar y 
trothwyo hwn yn arwain at 350 o brofion sgrinio colonosgopi ychwanegol y flwyddyn 
ledled Cymru. Bydd hyn yn heriol o gofio’r pwysau presennol ar wasanaethau, ond 
disgwylir i 90 yn fwy o achosion o ganser gael eu canfod o ganlyniad i hyn, sy’n 
gynnydd o 43%. Mae’r gwersi o brofiad rhyngwladol wedi dangos pwysigrwydd dull 
gweithredu fesul cam i brofi’r tybiaethau a fodelwyd ac i osgoi dadsefydlogi 
gwasanaethau.   
 
Ym mis Awst 2018, adolygodd PSCDU y gwaith o wneud y mwyaf o sgrinio’r 
coluddyn ac argymhellodd bod y prawf FIT yn cael ei gynnig i bobl rhwng 50 a 74 
oed ar drothwy mor isel â phosibl, er y bydd angen adolygu hyn yn rheolaidd. Mae 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn modelu dull cyflwyno fesul cam i wneud y mwyaf o’r 
rhaglen ar hyn o bryd, a bydd yn cynnwys cynnydd yn sensitifrwydd y prawf ac 
ehangu’r ystod oedran erbyn mis Ebrill 2023.   
 
3. Yr atebion hirdymor a chynaliadwy i'r heriau sy'n bodoli o fewn gwasanaethau 

endosgopi yng Nghymru, gan gynnwys sut mae data ar bwysau staff diagnostig 
yn cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau ynghylch cynllunio'r gweithlu nawr 
ac yn y dyfodol. 

 
Mae capasiti’r gweithlu sydd ar gael i ddarparu endosgopi diagnostig yn fater 
cymhleth oherwydd mae meddygon ymgynghorol gastroenteroleg yn darparu 
amrywiaeth o wahanol wasanaethau ar gyfer byrddau iechyd, gan gynnwys 
cyfranogi yn y rota meddygol cyffredinol a chyflenwi ar gyfer gwaedu 
gastroenterolegol 24/7, endosgopi therapiwtig a diagnostig, yn ogystal â 
chyfarfodydd cleifion allanol a’r tîm amlddisgyblaethol. Yn aml, mae triniaethau’n 
cael eu gwneud gan arbenigwyr eraill e.e. llawfeddygon, gan wneud y gwaith 
cyffredinol o reoli’r gwasanaeth yn fwy cymhleth. Ceir hefyd amrywiaeth o 
driniaethau endosgopig, ac mae gan bob un ohonynt ddyraniad amser gwahanol; yn 
ogystal ceir problemau o ran llenwi swyddi oherwydd prinder ledled y DU o glinigwyr 
wedi’u hyfforddi. Yn gynyddol, mae rôl endosgopwyr anfeddygol yn agwedd bwysig 
ar ddarparu gwasanaeth ond mae cwmpas yr ymarfer yn fwy cyfyngedig ac mae 
angen mentora a chefnogaeth barhaus gan feddygon ymgynghorol. Mae’n debygol 
mai atebion o ran y gweithlu sy’n datgloi’r capasiti ar gyfer endosgopi diagnostig fydd 
yr atebion lleol, gan ddibynnu ar y berthynas rhwng y ffactorau gwahanol hyn. Mae 



potensial hefyd ar gyfer capasiti ychwanegol ar lefel ranbarthol i ymdopi’n well â’r 
amrywiadau yn y galw yn lleol. 
 
Mae’r byrddau iechyd yn gyfrifol am gynllunio eu gweithluoedd a bydd Addysg a 
Gwella Iechyd Cymru yn rhoi cefnogaeth gynyddol i ddarparwyr lleol gyda 
gwybodaeth am y gweithlu a’r gwaith o gynllunio ar ei gyfer. Mae nifer y meddygon 
ymgynghorol gastroenteroleg cyfwerth ag amser llawn wedi cynyddu o 66.6 yn 2009 
i 96.7 yn 2017. O ganlyniad i’r dull gweithredu cenedlaethol, mae Cyfarwyddwyr 
Cynorthwyol y Gweithlu wedi’u cynrychioli yn y paratoadau ar gyfer y gweithdy 
cenedlaethol ym mis Rhagfyr a gwybodaeth am y gweithlu yw un o’r prif ffrydiau 
gwaith. Bydd yn bwysig cydbwyso a datblygu’r rolau anfeddygol, fel maes 
cefnogaeth ac ymarfer. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ystyried yr adroddiadau 
a gynhyrchwyd gan Cancer Research UK (CRUK) a Bowel Cancer Research UK yn 
gynharach eleni ac wedi cynnal cyfarfod â’r elusennau i drafod materion yn 
ymwneud â’r gweithlu diagnostig sy’n gysylltiedig â chanser.  
 
4. Ystyried ymyriadau a dulliau arloesi eraill yn ymwneud â diagnosis cynnar, 

fel cyflwyno profion FIT gan feddygon teulu i gleifion symptomatig er mwyn 
lleihau atgyfeirio ar gyfer profion diagnostig.  

 
Rydym yn ymwybodol o astudiaethau sy’n awgrymu y gellir defnyddio prawf FIT i 
flaenoriaethu atgyfeiriadau brys lle bydd amheuaeth o ganser sy’n gysylltiedig â 
chanserau gastrobefreddol is. Mae nifer o fyrddau iechyd yn ystyried treialu’r dull 
hwn. Mae’n bwysig bod potensial FIT fel prawf blaenoriaethu yn cael ei brofi’n ofalus, 
yn enwedig o ran darparu rhwyd ddiogelwch ar gyfer atgyfeiriadau nad ydynt yn 
symud ymlaen i endosgopi. Ceir ystyriaethau pwysig hefyd mewn perthynas â’r galw 
cynyddol am histopatholeg a chyffredinedd safon y profion, yn ogystal â’r angen i 
weithio’n agos gyda gofal sylfaenol. Bydd Llywodraeth Cymru yn monitro cynnydd y 
byrddau iechyd o ran treialu'r dulliau hyn ac yn cynorthwyo gyda’r gwaith o 
fabwysiadu dulliau dysgu a dulliau cyffredin ledled Cymru. Mae Technoleg Iechyd 
Cymru hefyd wedi derbyn cais pwnc gan Gymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi 
Cymru i adolygu’r dystiolaeth ar gyfer defnyddio’r prawf FIT yn y boblogaeth 
symptomatig yn unol â chanllawiau gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal i arwain yr atgyfeiriadau ar gyfer achosion lle bydd amheuaeth 
o ganser y colon a’r rhefr ymysg pobl nad oes ganddynt waedu rhefrol sydd â 
symptomau na ellir eu hegluro ond nad ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer 
atgyfeiriad i’r llwybr os oes amheuaeth o ganser.   
 
5. Ymdrechion a wneir i gynyddu’r nifer sy'n cymryd rhan yn rhaglen sgrinio'r 

coluddyn. 

 

Mae’r safon ar gyfer defnyddio’r rhaglen sgrinio’r coluddyn wedi’i phennu ar lefel y 
DU, sef 60% o’r cyfranogwyr a wahoddwyd yn dychwelyd prawf wedi’i ddefnyddio o 
fewn chwe mis o gael gwahoddiad. Nid yw’r safon wedi’i chyrraedd ers i’r rhaglen 
ddechrau yn 2008. Mae’r nifer sy’n manteisio ar y rhaglen sgrinio’r coluddyn yn is 
na’r lefel safonol ledled y DU a gellir priodoli hyn i natur y prawf. Y ffigurau 
diweddaraf ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017 yw defnydd o 
53.4% ar lefel Cymru gyfan ar gyfer yr holl gyfranogwyr a wahoddwyd. Mae’r 
defnydd yn uwch ymysg menywod (54.7%) o gymharu â dynion (52.0%). Ceir 



cysylltiad clir hefyd gydag amddifadedd – gyda’r defnydd yn yr ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yn 43.6% o gymharu â’r ardaloedd lleiaf difreintiedig sy’n 60.6%. 
 
Rhaid cydnabod hefyd bod sgrinio’n wirfoddol ac mae nifer o bobl yn dewis peidio â 
chymryd rhan. Mae risgiau mewn perthynas â sgrinio’r boblogaeth ac mae angen 
hysbysu’r cyfranogwyr yn llawn er mwyn iddynt wneud penderfyniad gwybodus 
ynghylch a yw’n iawn iddynt hwy. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi canolbwyntio 
ar wella’r defnydd a hyrwyddo dewis gwybodus. Ers 2015, mae llythyrau cyn-
gwahoddiad wedi’u hanfon at gyfranogwyr sydd wedi’u targedu i wella’r defnydd a 
lleihau anghydraddoldebau yn y rhaglen. Ers mis Mawrth 2018, mae’r wybodaeth am 
y rheini nad ydynt wedi ateb wedi’i rhannu â meddygon teulu. Mae Sgrinio Coluddion 
Cymru hefyd wedi gweithio gyda CRUK i ddatblygu pecyn cymorth i gynyddu’r 
wybodaeth ynghylch sgrinio’r coluddyn ymysg staff gofal sylfaenol. Lansiodd Sgrinio 
Coluddion Cymru’r ymgyrch ‘Bod yn Glir am Ganser’ ar y cyd â CRUK yn gynharach 
eleni a oedd yn dangos cynnydd cynaliadwy yn y pecynnau prawf cyflawn a 
ddychwelwyd. Yn sgil gweithredu FIT, disgwylir i’r defnydd o’r prawf gynyddu yn 
debyg i’r hyn a welwyd yn sgil y cynlluniau peilot yn Lloegr a chyflwyno’r prawf yn yr 
Alban. Mae’r prawf newydd yn haws ei ddefnyddio gan mai dim ond un sampl sydd 
ei angen yn hytrach na thri dros gyfnod o 10 niwrnod.   
 




