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Cymhwysiad ymarferol/Esboniad                          

Mae’r math o ffordd o fyw yr ydym yn ei ddewis yn gallu cael effaith sylweddol ar ein 
hiechyd nawr ac yn y dyfodol. Y prif ffactorau cyfrannol, sy’n gallu cael effaith gadarnhaol 
a negyddol ar ein hiechyd, yw DEIET ac YMARFER, ac mae ALCOHOL, YSMYGU a 
CHYFFURIAU yn gallu cael effaith negyddol.  

 

Gordewdra a Chlefydau Cysylltiedig  

Mae gordewdra’n broblem fawr yn y DU a’r byd gorllewinol. Nid y gordewdra ei hun sy’n lladd pobl 
ond yn hytrach yr afiechydon cysylltiedig sy’n codi o ganlyniad i ordewdra e.e. clefyd y galon, strôc 
a diabetes. 

 

Gordewdra a Sut Mae Clefydau Cysylltiedig yn Digwydd  
 

Mae gordewdra’n digwydd yn y pen draw o ganlyniad i GYDBWYSEDD EGNI POSITIF parhaol 
sy’n golygu bod unigolyn yn treulio mwy o galorïau  i mewn nag a ddefnyddir. I golli pwysau a 
braster a chael CYDBWYSEDD EGNI NEGYDDOL rhaid i fwy o galorïau gael eu llosgi na’u bwyta. 
Bydd meintiau cyfartal o galorïau sy’n cael eu cymryd i mewn a chalorïau a losgir yn arwain at 
GYDBWYSEDD EGNI. 

Yn gyffredinol, mae person sydd â chydbwysedd egni positif yn treulio llawer gormod o frasterau 
dirlawn a siwgrau, sydd ymhen amser yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd unigolyn. Mae 
COLESTEROL gwael neu Lipoproteinau Dwysedd Isel (LDLs - Low Density Lipoproteins) i’w cael 
mewn brasterau dirlawn. Mae’r rhain yn ffurfio placiau, sydd yn raddol yn cydio wrth furiau 
rhydwelïau a rhydwelïynnau. Dros amser mae’r placiau hyn yn cronni gan ffurfio ATHEROMA, sef 
rhwystr bach mewn rhydweli neu rydwelïyn, mae hyn yn arwain at y clefyd ATHEROSGLEROSIS. 
Hefyd gall y rhydwelïau galedu, sydd fel rheol yn gysylltiedig â diffyg ymarfer, sy’n golygu nad oes 
fasoymledu a fasogyfyngu o’r rhydwelïau, gelwir y caledu hyn yn ARTERIOSGLEROSIS. 

Pwyntiau allweddol 
 

• Sut mae gordewdra’n cyfrannu at nifer o glefydau eraill 
• Ffactorau sy’n dylanwadu ar ddewisiadau unigol o ran ffordd o fyw 
• Effeithiau deiet ac ymarfer ar iechyd unigolyn 
• Effeithiau ysmygu, alcohol a chyffuriau ar iechyd 
• Pa ddarpariaeth chwaraeon a darpariaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd sydd ar gael yn 

eich ardal chi? 
 

 

 

 



Wrth i’r atheroma gynyddu mae cynnydd yn y pwysedd gwaed trwy’r rhydweli neu’r rhydwelïyn 
(GORBWYSEDD). Os yw’r rhydweli neu’r rhydwelïyn sydd â’r rhwystr yn un o’r pibellau sy’n 
cyflenwi meinwe’r galon, yna yn aml gall yr unigolyn ddioddef gydag ANGINA, sef poen yn y frest a 
geir oherwydd diffyg gwaed yn cyrraedd meinwe’r galon. Os caiff un neu fwy o’r pibellau eu hatal 
yn llwyr, mae hyn yn arwain at DRAWIAD AR Y GALON neu GNAWDNYCHIAD MYOCARDIAIDD, 
yn ôl y term clinigol. Os bydd yr un gyfres o atalfeydd yn digwydd i’r ymennydd, bydd STRÔC neu 
GNAWDNYCHIAD YMENYDDOL yn digwydd wrth i ran o’r ymennydd, yn union fel y galon, gael ei 
hamddifadu o waed ac felly'r cyflenwad hanfodol o ocsigen. 

Clefyd cyffredin arall sy’n gysylltiedig â gordewdra yw DIABETES. Yn achos hwn ni all yr unigolyn 
reoli lefelau siwgr ei waed. Pryd bynnag y byddwn yn bwyta carbohydrad, bydd hynny’n effeithio ar 
lefelau ein siwgr yn y gwaed, mae’r corff yn rheoli hyn drwy secretu’r hormon INSWLIN o’r 
pancreas. Fodd bynnag, os gwnawn ni dreulio llawer iawn o garbohydrad neu siwgrau syml [e.e. 
melysion, diodydd byrlymog (fizzy)] bydd y rhain yn cael effaith sylweddol ar lefelau ein siwgr yn 
ein gwaed. Yna mae’n rhaid rhyddhau llawer iawn o inswlin i reoli’r siwgr hwn. Os bydd y treulio 
siwgr yn parhau bydd mwy a mwy o inswlin yn cael ei secretu ac ymhen amser bydd y corff yn dod 
i oddef yr inswlin ac ni fydd bellach yn cael effaith. 

Ffactorau sy’n Dylanwadu ar y Math o Ffordd o Fyw sydd Gennym  

Bydd y dylanwadau ar y ffordd o fyw sydd gan unigolyn yn amrywio o berson i berson. Er hynny, 
mae yna rai dylanwadau mawr cyffredin sy’n gallu cael dylanwad cadarnhaol a negyddol ar y 
bywyd y byddwn yn ei fyw. 

• Teulu – dyma’r prif ddylanwad ar ein dewisiadau o ran ffordd o fyw. Mae rhieni’n dylanwadu 
ar y math o fwyd y mae plentyn yn ei fwyta, a hyd yn oed faint o weithgaredd corfforol mae 
plentyn yn ei wneud. Mae tebygolrwydd llawer mwy y bydd rhieni iach a bywiog yn arwain 
at blant iach a bywiog, ond nid felly y mae bob amser. Yn yr un modd, mae rhieni eisteddog 
yn fwy tebygol o gael plant sydd hefyd yn llai bywiog. Hefyd, mae faint o arian mae teulu’n 
ei ennill yn gallu dylanwadu ar y cyfleoedd sydd gan blant. Mae mwy o arian yn gallu 
golygu mwy o gyfle i fod yn aelod o glybiau ayb. a modd i gael gwell hyfforddiant sydd 
hefyd yn gallu bod yn ddrud, yn enwedig ar gyfer campau i unigolyn, fel tennis. Yn yr un 
modd, gall bod yn aelod o glybiau iechyd a ffitrwydd fod yn ddrud. 

• Ffrindiau/Cyfoedion – yn debyg i’r teulu, gall ffrindiau gael dylanwad mawr ar lefelau 
gweithgaredd a hyd yn oed deiet. Gall ffrindiau a chyfoedion ddylanwadu’n sylweddol ar 
ddeiet unigolyn, yn enwedig yn ystod oriau ysgol a gwyliau (defnyddio siopau sglodion ac 
allfeydd bwydydd cyflym). Yn aml bydd gan ffrindiau ddiddordebau a hobïau tebyg ac felly 
os yw chwaraeon neu weithgaredd corfforol yn ddiddordeb mae’n fwy tebygol y bydd y 
grŵp cyfan o ffrindiau yn cymryd rhan. 

• Addysg – yn aml mae’r math o addysg gorfforol a dderbynnir yn yr ysgol yn gallu cael 
effaith ar lefelau’r unigolyn o weithgaredd corfforol. Gall adran sy’n cynnig amrywiaeth o 
gyfleoedd allgyrsiol arwain at lefelau uwch o weithgaredd corfforol gan y disgyblion. 

• Darpariaeth a Chyfleusterau Lleol – mae nifer y cyfleusterau mewn ardal yn gallu 
dylanwadu ar lefelau cyfranogiad. Yn amlwg bydd gan ddinas neu dref fawr fwy o glybiau 
chwaraeon, canolfannau hamdden a chyfleusterau iechyd a ffitrwydd o’u cymharu ag 
ardaloedd gwledig.   



• Y Cyfryngau a Delfrydau Ymddwyn (Role Models) – Mae sylw ar y cyfryngau a delfrydau 
ymddwyn mewn amrywiaeth o gampau yn gallu dylanwadu ar lefelau cyfranogiad. Gyda 
llawer mwy o sylw yn cael ei roi ar y teledu i gampau a ddominyddir gan ddynion o’u cymharu 
â champau merched nid yw’n syndod bod lefelau gweithgaredd bechgyn yn fwy na lefelau 
gweithgaredd merched. 

DEWISIADAU FFORDD O FYW SY’N GALLU GWELLA EIN HIECHYD AC ATAL GORDEWDRA  

Deiet (Gweler hefyd yr adran maeth) 

Mae cael deiet cytbwys gyda’r nifer cywir o galorïau ar gyfer eich traul egni’n hanfodol ar gyfer 
iechyd ac atal gordewdra. Mae’r maint argymelledig o galorïau y dylai person ei dreulio bob dydd 
yn dibynnu ar yr unigolyn, y math o waith neu ymarfer mae’n ei wneud ayb. Y ffigurau cyffredinol ar 
gyfer cymeriant caloriffig a argymhellir gan y GIG yw 2500 o galorïau’r dydd i wrywod a 2000 i 
fenywod.  

Deiet Cytbwys  

Rhaid i chi gael carbohydrad, protein, braster, fitaminau, mwynau, halwynau a ffibr yn y cyfrannau 
cywir yn eich deiet. Os na fydd digon o brotein, ni fyddwch yn gallu tyfu’n iawn ac ni fyddwch yn 
gallu eich atgyweirio eich hun h.y. ni fydd clwyfau’n gwella’n iawn. Os na fydd gennych ddigon o 
fwydydd sy’n cynnwys egni (carbohydradau a brasterau) byddwch yn teimlo’n flinedig a swrth iawn 
a bydd gostyngiad sylweddol yn eich perfformiad mewn unrhyw gamp neu weithgaredd sy’n 
gysylltiedig ag ymarfer. Fodd bynnag, os cewch ormod o fwydydd sy’n cynnwys egni byddwch yn 
rhy drwm, sy’n gallu arwain at ordewdra.  

Gall deiet cytbwys iachus helpu i atal gordewdra a chlefydau eraill sy’n gysylltiedig ag ef. 

• Mae lleihau cymeriant braster dirlawn yn golygu treulio llai o galorïau ac mae llai o 
Lipoproteinau Dwysedd Isel (colesterol gwael). 

• Mae gan frasterau annirlawn lai o galorïau ac effeithiau niweidiol na brasterau dirlawn a 
hefyd mae olewau pysgod a rhai olewau planhigion yn cynnwys asidau brasterog Omega 3 
a 6 sy’n hanfodol ar gyfer metabolaeth normal. 

• Mae deiet cytbwys yn golygu lefelau cywir o dreulio fitaminau a mwynau. 

• Mae lefelau cywir o brotein yn helpu twf ac atgyweirio cyhyrau a meinwe cyswllt a thwf esgyrn.  

• Mae lleihau cymeriant carbohydradau Indecs Glycaemig uchel yn atal codi lefelau siwgr 
gwaed a chynhyrchu inswlin (mae’n helpu i atal diabetes). 

• Mae amlyncu bwydydd Indecs Glycaemig isel yn golygu na chodir lefelau siwgr gwaed mor 
gyflym a hefyd bydd yr unigolyn yn teimlo’n fwy llawn ar ôl bwyta. 

Ymarfer  

Mae ymarfer yn ffactor allweddol arall sydd o bosibl yn gwella iechyd unigolyn gan leihau’r 
bygythiad o ordewdra. Mae lefelau gweithgaredd ac ymarfer yn lleihau yn y DU er gwaethaf llawer 
o fentrau i hybu ymarfer yn y boblogaeth. Mae cynlluniau o’r fath yn y DU yn cynnwys 5 x 60 a 
Champau’r Ddraig yng Nghymru a Sport Unlimited yn Lloegr, sydd i gyd yn targedu cynyddu 
lefelau gweithgaredd corfforol plant. Gall gweithgaredd corfforol atal llawer o afiechydon mawr. 
Cynllun arall yng Nghymru a Lloegr yw nofio am ddim i blant dan 16 oed ac oedolion dros 60 oed. 
Mae tystiolaeth yn dangos bod ymarfer rheolaidd yn gallu: 



• Llosgi calorïau. 

• Gyda deiet cytbwys, helpu i gynnal pwysau iachus ac felly cydbwysedd egni. 

• Cynyddu’r gyfradd metabolaeth waelodol.  

• Cadw’r gyfradd metabolaeth waelodol yn uwch am hyd at 5 awr ar ôl ymarfer yn dibynnu ar 
y dwysedd. 

• Cynyddu lefelau HDL neu golesterol "da", sy’n gyfrifol am leihau’r colesterol LDL gwael ac 
felly lleihau’r risg o ddatblygu clefyd y galon, strôc ayb. 

• Lleihau bygythiad pwysedd gwaed uchel (gorbwysedd) drwy helpu i gael pibellau gwaed 
mwy elastig (rheolaeth fasomotor). 

• Helpu i reoli lefelau uchel o siwgr gwaed i atal neu reoli diabetes.  

• Hybu’r system imiwnedd.  

• Cynyddu hunanhyder a helpu i leihau iselder ysbryd, mae ymarfer yn rhyddhau’r hormonau 
endorffinau a’r cemegyn serotonin yn yr ymennydd sy’n gwneud i chi deimlo’n dda 
amdanoch chi eich hun.  

• Hybu dwysedd esgyrn i amddiffyn rhag osteoporosis.  

• Rhoi holl fuddion ffisiolegol hypertroffedd cardiaidd, cynyddu alfeoli/capilarïau, elastigedd 
rhydwelïau a rhydwelïynnau, mwy o gelloedd coch y gwaed ayb. Mae’r rhain i gyd yn 
gwella effeithlonrwydd y system gardiofasgwlaidd. 

Adolygu cyflym 
Sut mae gordewdra o bosibl yn arwain at glefydau cysylltiedig  

Gordewdra         Cynyddu colesterol LDL         Atherosglerosis/arteriosglerosis    
       Angina/cynyddu pwysedd gwaed       Atalfa lwyr yn gallu arwain at drawiad ar y galon a strôc. 
 
Mae’r dylanwadau ar y ffordd o fyw sydd gennym yn cynnwys: 

• Teulu, ffrindiau/cyfoedion, addysg, darpariaeth a chyfleusterau lleol, y cyfryngau a 
delfrydau ymddwyn. 

Prif effeithiau deiet cytbwys ac ymarfer ar ordewdra a chlefydau cysylltiedig: 

• Lleihau/llosgi calorïau gan gynorthwyo cydbwysedd egni. 

• Cynyddu’r gyfran o HDL (colesterol da) o’i chymharu â’r gyfran o LDL (colesterol gwael), 
gan leihau bygythiad atherosglerosis ac arteriosglerosis. 

• Mae deiet cytbwys yn lleihau cymeriant brasterau dirlawn a brasterau trans gan leihau 
hefyd bygythiad colesterol LDL. 

• Mae ymarfer yn cynyddu’r gyfradd metabolaeth waelodol ac yn cadw’r gyfradd metabolaeth 
wedi’i chodi hyd at 5 awr ar ôl ymarfer. 

• Mae brasterau annirlawn yn cynnwys asidau brasterog hanfodol Omega 3 a 6. 

• Mae lleihau carbohydradau Indecs Glycaemig uchel yn lleihau bygythiad cael diabetes. 

• Mae ymarfer yn achosi addasiadau ffisiolegol niferus sy’n helpu iechyd ac yn atal 
gordewdra e.e. hypertroffedd cardiaidd, cynyddu dwysedd alfeoli a chapilarïau. 

• Mae ymarfer yn cynyddu dwysedd esgyrn gan leihau bygythiad osteoporosis. 

• Mae ymarfer yn rhyddhau serotonin ac endorffinau sy’n lleihau straen, bygythiad iselder 
ysbryd ac yn cynyddu hunanhyder. 



Ysmygu 
 

Yn ogystal â deiet ac ymarfer, mae ysmygu, alcohol a chyffuriau hefyd yn gallu achosi bygythiad 
iechyd difrifol yn y tymor byr a’r tymor hir. 

Ysmygu sigaréts yw’r achos sengl mwyaf o afiechyd a marwolaeth gynamserol yn y DU. Mae tua 
106,000 o bobl yn y DU yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i ysmygu. Mae marwolaethau sy’n 
gysylltiedig ag ysmygu yn bennaf yn ganlyniad i ganserau, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease / Clefyd Ysgyfeiniol Ataliol Cronig) a chlefyd y galon. 

Mae tua hanner yr holl ysmygwyr yn marw o glefydau sy’n gysylltiedig ag ysmygu. Ar gyfartaledd 
mae disgwyliad oes ysmygwr tymor hir tua 10 mlynedd yn llai na disgwyliad oes person nad yw’n 
ysmygu. Yn y DU mae tua 8 ym mhob 10 person nad yw’n ysmygu yn byw y tu hwnt i 70 oed, ond 
tua hanner yn unig o ysmygwyr tymor hir sy’n byw y tu hwnt i 70 oed. Po ieuengaf y byddwch yn 
dechrau ysmygu, mwyaf tebygol y byddwch o ysmygu’n hirach ac o farw’n gynnar oherwydd 
ysmygu. 

Nid yw llawer o farwolaethau sy’n gysylltiedig ag ysmygu yn ‘farwolaethau cyflym’. Er enghraifft, os 
datblygwch COPD gallwch ddisgwyl sawl blwyddyn o afiechyd a symptomau poenus cyn marw. 
Mae ysymgu’n cynyddu’r risg o ddatblygu nifer o glefydau eraill (wedi’u rhestru isod). Efallai na 
fydd llawer o’r rhain yn angheuol, ond gallan nhw achosi blynyddoedd o symptomau amhleserus. 

 

Pa glefydau a achosir gan ysmygu neu a wneir yn waeth ganddo? 
 

• Canser yr ysgyfaint – Mae tua 30,000 o bobl yn y DU yn marw o ganser yr ysgyfaint bob 
blwyddyn.  Mae mwy nag 8 ym mhob 10 o achosion yn uniongyrchol gysylltiedig ag ysmygu.  

• Clefyd ysgyfeiniol ataliol cronig (COPD) – Mae tua 25,000 o bobl yn y DU yn marw 
bob blwyddyn o’r clefyd difrifol hwn o’r ysgyfaint. Mae mwy nag 8 ym mhob 10 o’r 
marwolaethau hyn yn uniongyrchol gysylltiedig ag ysmygu. Fel arfer mae pobl sy’n marw o 
COPD yn eithaf sâl am sawl blwyddyn cyn iddyn nhw farw.  

• Clefyd y galon – yw’r afiechyd sy’n lladd fwyaf yn y DU. Mae tua 120,000 o bobl yn y DU 
yn marw bob blwyddyn o glefyd y galon. Mae tua 1 ym mhob 7 o’r marwolaethau hyn yn 
ganlyniad i ysmygu.  

• Canserau eraill – mae canser y geg, y trwyn, y gwddf, y laryncs, y llwnc (oesoffagws), y 
pancreas, y bledren, gwddf y groth, y gwaed (lewcemia), a’r aren i gyd yn fwy cyffredin 
mewn ysmygwyr.  

• Cylchrediad y gwaed – Mae’r cemegion mewn tybaco yn gallu difrodi leinin y pibellau 
gwaed ac effeithio ar lefel y lipidau (brasterau) yn llif y gwaed. Mae hyn yn cynyddu’r risg o 
atheroma yn ffurfio (term arall am hyn yw ‘caledu' y rhydwelïau). Atheroma yw prif achos 
clefyd y galon. Hwn hefyd yw prif achos strôc, clefyd fasgwlaidd perifferol (cylchrediad gwael 
yn y coesau), ac ymlediadau (aneurysms) (rhydwelïau chwyddedig sy’n gallu ffrwydro gan 
achosi gwaedu mewnol). Mae’r holl glefydau hyn sy’n gysylltiedig ag atheroma yn fwy 
cyffredin mewn pobl sy’n ysmygu.  

• Anhwylderau eraill lle mae ysmygu yn aml yn achosi symptomau gwaeth 
Mae’r rhain yn cynnwys: asthma, anwydau, y ffliw, heintiau ar y frest, twbercwlosis, rhinitis 
cronig, retinopathi diabetig, gorthyroidedd, sglerosis ymledol, niwritis optig, a chlefyd Crohn.  



Beth yw problemau yfed gormod o alcohol? 

Fel arfer gall eich afu/iau a’ch corff ymdopi ag yfed maint bach o alcohol. Yn wir, gall yfed maint 
bach o alcohol (1-2 uned y dydd) helpu i atal clefyd y galon a strôc. 
 
Fodd bynnag, mae yfed mwy na’r terfynau a argymhellir (wedi’u manylu isod) yn gallu bod yn 
niweidiol. Os byddwch chi’n yfed yn drwm bydd gennych fwy o risg o ddatblygu: 

• Problemau difrifol yr afu (clefyd alcoholig yr afu) 
• Rhai anhwylderau ar y stumog  
• Pancreatitis (llid difrifol y pancreas) 
• Problemau iechyd meddwl gan gynnwys iselder ysbryd a phryder   
• Anawsterau rhywiol fel anallu (impotence) 
• Clefyd y cyhyrau a chlefyd cyhyr y galon  
• Pwysedd gwaed uchel 
• Niwed i feinwe nerfol  
• Damweiniau – mae yfed alcohol yn gysylltiedig â llawer mwy o risg o ddamweiniau. Yn 

arbennig, anaf a marwolaeth oherwydd tân a damweiniau car. Mae yfed alcohol yn achosi 
tua 1 ym mhob 7 o farwolaethau ar y ffyrdd  

• Rhai canserau (y geg, y llwnc, yr afu, y colon a’r fron) 
• Gordewdra (mae alcohol â llawer o galorïau) 
• Niwed i faban yn y groth mewn menywod beichiog.  

Yn y DU mae marwolaethau o ganlyniad i glefydau sy’n gysylltiedig ag alcohol (yn 
enwedig clefyd yr afu) wedi cynyddu’n sylweddol dros tua’r 20 mlynedd diwethaf. Y 
rheswm yw bod yfed trwm wedi dod yn fwy cyffredin ymhlith y boblogaeth iau a hŷn.  
 
Cyffuriau 

Mae dwy agwedd ar beryglon camddefnyddio cyffuriau, sef y risg o gaethiwed a’r canlyniadau 
andwyol o ran iechyd ac ymddygiad. Mae’r ddau yn wahanol iawn o un cyffur i’r llall. Nid oes cyffur 
anghyfreithlon sydd heb ganlyniadau andwyol difrifol. 

Gall dibyniaeth ar gyffuriau ddatblygu drwy brosesau seicolegol neu gorfforol.  

• Nodweddir dibyniaeth seicolegol gan ddiddordeb emosiynol a meddyliol yn effeithiau 
pleserus y cyffur. Mae person yn dyheu am fwy i gael eto y symbyliad, y llawenydd, y 
teimlad o les neu bleserau seicolegol eraill o’r cyffur. Mae dibyniaeth seicolegol yn digwydd 
hefyd pan fydd person yn datblygu ffordd o fyw sy’n dibynnu ar ddefnyddio cyffuriau. 

• Mae dibyniaeth gorfforol yn digwydd pan fydd y corff yn addasu i bresenoldeb cyffur, fel y 
bydd symptomau corfforol sydd fel arfer yn cynnwys anghysur a phoen yn digwydd pan 
gaiff y cyffur ei dynnu ymaith. Mae’r un sy’n gaeth yn dyheu am fwy o gyffuriau er mwyn 
osgoi neu leddfu’r poen.  

Mae datblygu dibyniaeth seicolegol neu gorfforol yn dibynnu, yn rhannol, ar amlder y defnyddio. 
Mae cynyddu’r amlder neu’r dos dros amser yn awgrymu goddefedd a dibyniaeth gorfforol. 



Adolygu cyflym 
 

• Mae ysmygu’n lleihau disgwyliad oes hyd at 10 mlynedd. 
• Mae hanner yr holl ysmygwyr yn marw o glefydau sy’n gysylltiedig ag ysmygu. 
• Mae clefydau cyffredin sy’n gysylltiedig ag ysmygu yn cynnwys canser y geg, y gwddf a’r 

ysgyfaint. 
• Hefyd gwahanol glefydau cardiofasgwlaidd a resbiradol yn ogystal â mwy o siawns o gael 

asthma, y ffliw ayb. 
 
Mae yfed alcohol yn cynyddu, yn enwedig ymhlith pobl yn eu harddegau. Hefyd mae’r broblem 
ychwanegol o yfed trwm. Mae cynnydd mewn yfed alcohol yn gysylltiedig â chlefydau niferus 
hefyd, gan gynnwys: 

• Anhwylderau’r afu – afu brasterog, hepatitis, a sirosis. 
• Pancreatitis (llid difrifol y pancreas).  
• Pwysedd gwaed uchel.  
• Niwed i feinwe nerfol.  

Hefyd mae camddefnyddio cyffuriau yn broblem yn y DU. Mae clefydau cyffredin sy’n gysylltiedig â 
chamddefnyddio cyffuriau yn cynnwys: 

• Problemau seicolegol o gaethiwed, paranoia a phryder. 
• Problemau corfforol o ball ar y cof, cysylltiadau â chanserau a chlefyd y galon. 

 

Darpariaeth ar gyfer Iechyd, Ffitrwydd a Chwaraeon yn eich ardal leol 
Yn anochel bydd y ddarpariaeth ar gyfer iechyd, ffitrwydd a chwaraeon yn amrywio rhwng 
ardaloedd gwahanol. Bydd mwy o ddarpariaeth mewn ardaloedd lle mae mwy o bobl yn byw, e.e. 
dinasoedd a threfi, o’u cymharu ag ardaloedd mwy gwledig. Hefyd bydd darpariaeth yn amrywio 
rhwng gwledydd e.e. Campau’r Ddraig a 5 x 60 yng Nghymru a’r fenter The School Games yn 
Lloegr. Mae’n bwysig bod gwahanol fentrau lleol a chenedlaethol yn cael eu deall o ran nodau, 
poblogaeth darged ayb. 

Darpariaeth ar gyfer Iechyd, Ffitrwydd a Lles  
Fel arfer mae’r ddarpariaeth ar gyfer iechyd, ffitrwydd a lles wedi’i rhannu rhwng campfeydd a 
switiau dan berchenogaeth breifat, e.e. David Lloyd, a chanolfannau hamdden lleol a weithredir 
gan y cynghorau sir. Er bod y ddau’n ceisio gwneud arian o’r ddarpariaeth, fel arfer mae’r 
campfeydd dan berchenogaeth breifat o ansawdd uwch ond â chost lawer uwch o fod yn aelod. 
Bydd y ddarpariaeth yn amrywio rhwng ardaloedd ac eto mae’n bwysig deall beth sydd ar gael yn 
eich ardal leol. 

Darpariaeth ar gyfer Chwaraeon 
Mae llawer o gampau ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd e.e. pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, hoci, 
tennis ayb. Eto yn debyg i iechyd, ffitrwydd a lles bydd cryn dipyn o amrywio yn y ddarpariaeth 
rhwng ardaloedd. Bydd gan lawer o glybiau ddarpariaeth ar gyfer pobl iau trwodd i oedolion, yn 
aml gan gynnig hyfforddiant er mwyn datblygu perfformiad. Hefyd bydd gan gyrff llywodraethol 
cenedlaethol chwaraewyr penodol neu lwybrau datblygu ym myd chwaraeon o lefel llawr gwlad 
(grass roots) trwodd i’r lefel elitaidd. Wrth i unigolion symud trwy’r gwahanol gamau tuag at y lefel 
elitaidd byddan nhw’n fwy agored i lefelau uwch o gystadleuaeth, mwy o amser ymarfer a hefyd 
hyfforddiant mwy penodol. Mae’n bwysig bod llwybrau datblygu ar gyfer eich gweithgaredd chi ym 
myd chwaraeon yn cael eu deall. 

 



 

 Cwestiynau o’r math a geir mewn arholiad 
 

1. Eglurwch sut mae gwahanol gynlluniau lleol, cynlluniau cenedlaethol a chynlluniau awdurdodau 
lleol yn cael eu defnyddio mewn ysgolion ac yn y cymunedau ehangach i wella iechyd y 
boblogaeth.            [4] 

2. (a) Sut gall gwybod am yr indecs Glycaemig fod yn fuddiol (beneficial) wrth wneud y canlynol: 

(i) Datblygu rhaglen faeth (nutrition) ar gyfer mabolgampwr(aig). 

(ii) Datblygu rhaglen faeth ar gyfer colli pwysau?       [5] 

 

(b) ‘Gall diffyg hylif (dehydration) fod yn broblem yn ystod gweithgaredd corfforol hir.’ 

Eglurwch effeithiau ffisiolegol diffyg hylif. Awgrymwch strategaethau sy’n gallu cael eu 
defnyddio i gynnal hydradiad (hydration).        [5] 

 

Mae treulio (consumption) brasterau a phroteinau gan y boblogaeth iau (younger) yn y DU (UK) yn 
cynyddu. 

3. (a) Eglurwch pam y gallai deiet sydd â lefel uchel o frasterau fod yn niweidiol i iechyd unigolyn 
a’i berfformiad ym myd chwaraeon.         [6] 

(b) Er gwaethaf y rhybuddion sy’n gysylltiedig â deietau sydd â lefelau uchel o frasterau dirlawn 
(saturated), pam mae cymaint o bobl ifanc yn parhau i dreulio lefelau uchel o frasterau yn eu 
deietau?            [4] 

 
4. ‘Mae clefyd y galon wedi cynyddu’n gyson yn y DU yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.’ 

 
(a) Eglurwch sut y gallai cydbwysedd egni positif estynedig (prolonged) gynyddu’r potensial 

am glefyd y galon.           [5] 
 

(b) Eglurwch sut y gallai ymarfer (exercise) rheolaidd leihau’r bygythiad posibl o glefyd y 
galon.             [5] 

 

 Awgrymiadau:
 

Mae cael gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae gordewdra’n arwain at glefydau eraill 
sy’n gysylltiedig ag ef yn bwysig yn ogystal ag effaith deiet ac ymarfer ar iechyd a lles.  

 

Atebion 


	Gordewdra a Sut Mae Clefydau Cysylltiedig yn Digwydd
	Deiet Cytbwys
	Ymarfer
	Adolygu cyflym
	Ysmygu
	Pa glefydau a achosir gan ysmygu neu a wneir yn waeth ganddo?
	Beth yw problemau yfed gormod o alcohol?
	Adolygu cyflym
	Darpariaeth ar gyfer Iechyd, Ffitrwydd a Chwaraeon yn eich ardal leol
	Darpariaeth ar gyfer Iechyd, Ffitrwydd a Lles
	Darpariaeth ar gyfer Chwaraeon
	Cwestiynau o’r math a geir mewn arholiad
	Awgrymiadau’r Arholwr




Dewisiadau ffordd o fyw 
Cw1.  Eglurwch sut mae gwahanol gynlluniau lleol, cynlluniau cenedlaethol a 


chynlluniau awdurdodau lleol yn cael eu defnyddio mewn ysgolion ac yn y 
cymunedau ehangach i wella iechyd y boblogaeth. [4] 


  Bydd cynlluniau'n amrywio rhwng Cymru a Lloegr yn ogystal â chynlluniau lleol. 


  Mae cynlluniau'n cynnwys: 


 


  a. Campau'r Ddraig 


  b. 5x60 


  c. PESS 


  ch. Active England 


  d. Girls Firs 


  dd. Gwahanol gynlluniau yn seiledig ar y Gemau Olympaidd 


  e. Healthy Food in Schools 


  f. Prydau Ysgol Iachus Jamie Oliver 


 


  2 x 2 farc am enw cynllun ac eglurhad o'i nodau, a.y.b. 


Uchafswm o 3 marc am unrhyw gynllun, os caiff ei egluro'n fanwl, pwy mae'n eu targedau, a.y.b. 
a sut mae'n ceisio gwella statws iechyd y boblogaeth. 


  







Cw2. (a) Sut y gall gwybod am yr indecs Glycaemig fod yn fuddiol wrth wneud y 
canlynol: 


  (i) Datblygu rhaglen faeth ar gyfer mabolgampwr(aig) 


  (ii) Datblygu rhaglen faeth ar gyfer colli pwysau 


 


  (i) Datblygu rhaglen faeth ar gyfer mabolgampwr(aig) 


 


    Mae bwydydd sydd ag indecs glycaemig uchel yn achosi 
cynnydd cyflym yn lefelau siwgr gwaed sydd weithiau yn niweidiol 
i berfformiad 


    Mae bwydydd IG isel yn rhyddhau egni yn arafach o lawer 


    Efallai y bydd bwydydd IG isel sy'n cael eu bwyta 2-3 awr cyn 
ymarfer yn helpu i wella dygnwch ac ymadfer am eu bod yn 
rhyddhau egni yn araf ac yn raddol 


    Mae'n fwy buddiol bwyta bwydydd IG uchel yn ystod ymarfer hir 
gan fod hyn yn cynhyrchu egni ar unwaith 


    Ar ôl ymarfer, mae'n well bwyta bwydydd IG canolig i uchel er 
mwyn adnewyddu storfeydd glycogen 


   2 x 1 marc 


 


  (ii) Datblygu rhaglen faeth ar gyfer colli pwysau 


 


    Mae bwydydd glycaemig uchel yn aml yn uchel mewn calorïau 


    Mae bwydydd sydd ag indecs glycaemig uchel yn achosi 
cynnydd cyflym yn lefelau siwgr gwaed 


    Mae bwydydd IG isel yn rhyddhau egni yn arafach o lawer 


    Mae bwydydd IG isel yn eich gadael chi'n teimlo'n 'llawn' am 
gyfnod hirach 


   2 x 1 


 


  


  







(b) Gall diffyg hylif fod yn broblem yn ystod gweithgaredd corfforol hir. 


 Eglurwch effeithiau ffisiolegol diffyg hylif.  Awgrymwch strategaethau sy'n gallu 
cael eu defnyddio i gynnal hydradiad. [5] 


  Gall golli d ŵr achosi'r problemau canlynol: 


  a. Lleihau cyfaint plasma, problemau cylchrediad y gwaed o ganlyniad 


  b. Lleihau cyfaint strôc 


  c. Cynyddu cyfradd curiad y galon 


  ch. Lleihau pwysedd gwaed 


  d. Amharu ar weithrediad cyhyrau 


  dd. Lleihau colli gwres o'r croen (rheoli tymheredd) 


  e. Lleihau'r cyflenwad o swbstradau egni 


  f. Lleihau cludo ensymau 


  ff. Amharu ar waredu cynhyrchion gwastraff 


  







Cw3. (a) Eglurwch pam y gallai deiet sydd â lefel uchel o frasterau fod yn 
niweidiol i iechyd unigolyn a’i berfformiad ym myd chwaraeon.  [6] 


 


 Perfformiad ym myd chwaraeon 


 


a. Mae angen 15% yn fwy o ocsigen ar frasterau i gael eu mateboleiddio 


b. Carbohydrad yw’r ffynhonnell fwy effeithlon o egni wrth i ddwysedd 
ymarfer gynyddu 


c. Lefelau isel o siwgr gwaed 


d. Storfeydd isel o glycogen 


e. Bydd hyn yn arwain at ymarfer anaerobig cyfyngedig 


f. Ni fydd y mabolgampwr felly yn gallu cynnal lefelau dwysedd uwch o 
ymarfer aerobig 


g. Ni fyddai deiet o’r fath yn darparu’r fitaminau a mwynau angenrheidiol 


 


 Uchafswm o 4 × 1 marc neu 2 × 2 am helaethu pwynt 
 


 Iechyd 
 


h. Gostyngiad yn lefelau siwgr gwaed 


i. Mwy o risg o getosis sy’n gallu arwain at ostwng pH y gwaed (asidosis) 
j. Nid oes digon o fitaminau a mwynau i’w cael mewn llawer o frasterau a 


phroteinau 
k. Cynnydd mewn Lipoproteinau Dwysedd Isel 
l. Lefelau cyffredinol uwch o golesterol 
m. Atherosglerosis 
n. Gorbwysedd 
o. Cnawdnychiad myocardiaidd (M.I.) 
p. Strôc 


 


 Uchafswm o 4 × 1 marc neu 2 × 2 am helaethu pwynt 
 
  
  







(b) Er gwaethaf y rhybuddion sy’n gysylltiedig â deietau sydd â lefelau uchel o 
frasterau dirlawn, pam mae cymaint o bobl ifanc yn parhau i dreulio lefelau 
uchel o frasterau yn eu deietau.  [6] 


 


 Mae egluro’r pwynt yn hanfodol, nid yw rhestr yn dderbyniol 


 


a. Cyfleuster bwyd cyflym 


b. Rheoli amser 


c. Cyfoedion/ffrindiau yn bwyta bwyd sydd â lefelau uchel o frasterau 


d. Y teulu yn bwyta bwyd sydd â lefelau uchel o frasterau 


e. Maen nhw’n credu nad oes raid iddyn nhw boeni am hyn yn y cyfnod hwn 
o’u bywydau  


f. Dylanwad y cyfryngau / hyrwyddo 


g. Bwydydd afiach yn gysylltiedig â chwaraeon e.e. McDonalds a’r Gemau 
Olympaidd 


h. Diffyg gwybodaeth am gyfansoddion neu werth maethol mathau o fwyd  


i. Yn aml yn cael eu hannog i gynyddu treuliant gan gynigion ‘mynd yn fawr’ 
neu ‘2 am 1’ 


 


 4 × 1 marc  
  







Cw4. (a) Eglurwch sut y gallai cydbwysedd egni positif estynedig gynyddu'r 
potensial am glefyd y galon. (5) 


 


  Mewnbwn egni yn hafal i allbwn egni? 


  (a) Bydd gordewdra yn digwydd 


  (b) Gall cydbwysedd egni positif arwain at ordewdra / cynnydd mewn 
pwysau 


  (c) Gall lefelau uwch o Lipoproteinau Dwysedd Isel arwain at atheroma 


  (ch) Mae hyn yn ei dro yn datblygu'n atherosglerosis 


  (d) Mewn rhydwelïau coronaidd mae'n arwain at angina 


  (dd) Gorbwysedd 


  (e) Gall atalfa lwyr yn y rhydwelïau coronaidd achosi trawiad ar y galon 
(MI) 


  (f) Gall atalfa yn y rhydwelïau ymenyddol achosi strôc 


  (ff) Arteriosglerosis 


 


  (5 x 1 marc) 


 


 (b) Eglurwch sut y gallai ymarfer rheolaidd leihau'r bygythiad posibl o 
glefyd y galon. (3) 


  (a) Gall ymarfer helpu i losgi llawer o'r calorïau a fwytawyd mewn pryd o 
fwyd. 


  (b) Gall ymarfer gynyddu cymhareb Lipoproteinau Dwysedd Uchel i 
gymhareb Lipoproteinau Dwysedd Isel sy'n lleihau effaith gyffredinol:- 


  (c) Gall hyn helpu i gyflawni cydbwysedd egni negyddol os bydd unigolyn 
yn ceisio colli pwysau. 


  (ch) Codi'r cyfradd metabolaeth waelodol. 


  (d) Cynnal cyfradd metabolaeth uwch na'r arfer hyd at 5 awr ar ôl ymarfer. 


  (dd) Cynyddu effeithlonrwydd y system gardioresbiradol. (uchafswm o 2 
farc am addasiadau cardiofasgwlaidd) 


(5 x 1 marc) 


 





		Iechyd



