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COPD: Byw gyda chlefyd  
rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Yn y llyfryn hwn cewch wybodaeth am glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint neu COPD. Cewch wybodaeth 
am beth yw’r cyflwr, beth yw’r symptomau, a sut mae gwneud diagnosis ohono a’i drin.  

Mae COPD yn disgrifio grŵp o gyflyrau ar yr ysgyfaint sy’n ei gwneud hi’n anodd i wagio aer allan o’r 
ysgyfaint oherwydd bod eich llwybrau anadlu wedi culhau. 

Mae triniaethau i’ch helpu chi anadlu’n haws, ac mae llawer o ffyrdd y gallwch chi reoli eich cyflwr drosoch 
eich hun. 

Rydym ni’n rhoi cyngor ar reoli eich anadlu a sut i reoli pyliau. 

Mae’r wybodaeth hon ar eich cyfer chi, eich teulu, gofalwyr a ffrindiau.

Clefyd       = mae’n gyflwr meddygol 

Rhwystrol      = mae’r llwybrau anadlu wedi culhau, felly mae’n  
   anoddach i chi anadlu allan yn gyflym 

Cronig       = mae’n gyflwr hirdymor am oes 

Yr Ysgyfaint      = mae’n effeithio ar eich ysgyfaint  

Beth yw COPD?
Mae clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yn enw ar grŵp o gyflyrau ar yr ysgyfaint sy’n ei gwneud hi’n 
anodd gwagio aer o’r ysgyfaint oherwydd bod eich llwybrau anadlu wedi culhau. 

Mae broncitis ac emffysema yn ddau o’r cyflyrau hyn ar yr ysgyfaint, a gallent ddigwydd gyda’i gilydd. 

• Broncitis – mae llid yn y llwybrau anadlu ac maent wedi culhau. Bydd pobl sydd efo  
broncitis yn aml yn cynhyrchu sbwtwm, neu fflem. 

• Emffysema – sy’n effeithio ar y codenni aer ar ddiwedd y llwybrau aer yn eich ysgyfaint.  
Maent yn chwalu a daw’r ysgyfaint yn llac ac yn llawn tyllau sy’n dal aer. 
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Y prosesau hyn sy’n gwneud y llwybrau anadlu yn gul. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anoddach symud aer 
i mewn ac allan wrth i chi anadlu, ac nid yw eich ysgyfaint yn gallu cymryd ocsigen i mewn, na chael 
gwared ar garbon deuocsid gystal. 

Mae cyhyrau a meinwe elastig yn leinio’r llwybrau anadlu. Mewn ysgyfaint iach, mae’r meinwe rhwng  
y llwybrau anadlu fel clustog ac yn tynnu ar y llwybrau anadlu i’w cadw nhw ar agor. Gyda COPD,  
mae’r llwybrau anadlu wedi culhau oherwydd: 

• mae meinwe’r ysgyfaint wedi difrodi felly mae llai o dynfa ar y llwybrau anadlu 

• mae leinin elastig y llwybrau anadlu yn methu

• mae llid yn leinin y llwybr anadlu 
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Mae triniaethau i’ch helpu chi anadlu’n rhwyddach, ond ni allant ddadwneud y difrod i’ch ysgyfaint –  
felly mae’n bwysig cael diagnosis yn gynnar.

Beth sy’n achosi COPD? 
Fel arfer, bydd y cyflwr yn datblygu oherwydd difrod hirdymor i’ch ysgyfaint ar ôl i chi fod yn  
anadlu sylwedd niweidiol, fel mwg sigarét fel arfer, a hefyd mwg o lefydd eraill a llygredd aer.  
Os bydd pobl yn gwneud swyddi ble dônt i gysylltiad â llwch, nwyon a chemegau, gall hyn  
hefyd gyfrannu at ddatblygu COPD. 

Rydych chi’n fwyaf tebygol o ddatblygu’r cyflwr os ydych chi dros 35 oed ac yn ysmygu, neu wedi  
ysmygu yn y gorffennol. 

Mae rhai pobl yn cael eu heffeithio fwy nag eraill pan fyddant yn anadlu defnyddiau gwenwynig.  
Mae’n ymddangos bod y cyflwr yn rhedeg mewn teuluoedd, felly os gafodd eich rhieni broblemau  
efo’u brest yna mae eich risg chi yn uwch. Mae cyflwr genetig prin o’r enw diffyg alpha-1-antitrypsin  
sy’n gwneud pobl yn dueddol iawn o ddatblygu COPD yn ifanc iawn. Cewch fwy o wybodaeth am hyn  
ar blf.org.uk/aatd neu drwy ffonio ein llinell gymorth.
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Beth yw symptomau COPD?
Dyma rai symptomau:

• mynd yn fyr eich gwynt yn haws wrth wneud pethau  
pob dydd fel mynd am dro neu wneud y gwaith tŷ

• peswch sy’n para’n hir

• gwichian mewn tywydd oer 

• cynhyrchu mwy o sbwtwm neu fflem nag arfer 

Efallai y cewch chi’r symptomau hyn drwy’r amser, neu fe allant ymddangos neu waethygu pan gewch chi 
haint neu anadlu mwg neu fygdarth. 

Mewn achosion difrifol o’r cyflwr, fe allwch chi golli eich chwant am fwyd, colli pwysau, a gweld bod eich 
fferau yn chwyddo. 

Sut mae gwneud diagnosis o COPD? 
Bydd eich meddyg yn gofyn a oes unrhyw beth penodol sy’n achosi i chi golli eich gwynt, beth yw’r 
effaith ar eich bywyd o ddydd i ddydd, a sut mae eich iechyd yn gyffredinol hefyd. 

Bydd eich meddyg yn gofyn a ydych chi erioed wedi ysmygu neu wedi dod i gysylltiad efo llwch,  
mwg neu gemegau. 

Gall eich meddyg weld pa mor dda mae eich ysgyfaint yn gweithio drwy drefnu prawf syml o’r enw 
sbirometreg. Mae hyn yn golygu chwythu’n galed i mewn i beiriant sy’n mesur faint o le sydd yn eich 
ysgyfaint a pha mor gyflym allwch chi wagio’ch ysgyfaint. Gelwir hyn yn ‘gyfaint anadlol gwthiedig’  
mewn eiliad, neu FEV1 yn fyr.

Bydd eich meddyg yn defnyddio sbirometreg i fesur pa mor gul yw eich llwybrau anadlu. Ond dim ond ar 
un peth y mae hwn yn edrych. Gall rhywun efo llwybrau anadlu sydd wedi culhau rhywfaint fod yn fyrrach 
eu gwynt na rhywun efo llwybrau anadlu cul iawn, yn dibynnu ar lefel eu ffitrwydd a sut yn union mae 
COPD wedi difrodi’u hysgyfaint.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng COPD ac asthma?
Gyda COPD, mae eich llwybrau anadlu wedi culhau am byth – gall meddyginiaeth rydych 
chi’n ei hanadlu i mewn eu hagor nhw rywfaint. Efo asthma, mae’r culhau hwn yn mynd ac 
yn dod, yn aml pan ddowch chi i gysylltiad efo achos eich asthma – rhywbeth sy’n effeithio 
ar eich llwybrau anadlu – fel mwg tybaco, llwch neu baill. Drwy anadlu meddyginiaeth,  
gall hyn agor eich llwybrau anadlu yn llawn, atal symptomau a lleddfu symptomau drwy 
ymlacio eich llwybrau anadlu.  

Felly, os bydd eich diffyg anadl a’ch symptomau lawer gwell rhai dyddiau nag eraill,  
neu os byddwch chi’n aml yn deffro yn y nos yn wichlyd, mae’n fwy tebygol mai asthma 
sydd arnoch chi. 
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Dylai eich meddyg drefnu i chi gael prawf gwaed a phelydr-X o’ch brest i gael diystyru achosion eraill. 
Bydd eich meddyg yn cyfrifo mynegai màs y corff (BMI) i weld a yw eich pwysau chi’n iach i’ch taldra.  
Mae hyn yn bwysig oherwydd fe fyddwch chi’n gallu delio gyda’ch cyflwr yn well os nad ydych chi o  
dan eich pwysau neu dros eich pwysau. 

Efallai y cewch chi fwy o brofion i gael darlun gwell o’ch cyflwr. Bydd y profion hyn yn edrych ar: 

• pa mor dda mae eich ysgyfaint yn gweithio

• pa mor aml gewch chi byliau o’ch symptomau neu heintiau ar eich brest 

• pa mor fyr eich gwynt ydych chi wrth wneud pethau pob dydd 

• a yw lefel eich ocsigen yn sylweddol is 

Efallai y bydd rhaid i chi weld meddyg arbenigol neu nyrs arbenigol i gadarnhau’r diagnosis, neu i weld 
pa driniaeth fyddai orau i chi. Efallai y gwelwch chi weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill hefyd, all eich 
helpu chi i reoli eich cyflwr: 

• ffisiotherapyddion – i’ch helpu chi ddelio gyda’ch sbwtwm, rheoli eich anadlu a chadw’n actif  

• dietegwyr – i’ch helpu chi reoli eich pwysau

• therapyddion galwedigaethol – i helpu wneud bywyd pob dydd yn haws i chi

Pa driniaethau sy’n gweithio?
Gall eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol roi amryw o fathau o feddyginiaethau, neu gyfuniadau  
o feddyginiaethau i chi, i wella eich symptomau (fel diffyg anadl) a cheisio atal pwl arall.

Gallwch chithau hefyd helpu i reoli eich cyflwr. Gall cadw’n actif a gwneud ymarfer corff  
wneud gwahaniaeth mawr – yn ôl llawer o bobl, mae hyn yn eu helpu nhw fwy nag anadlu 
meddyginiaeth i mewn. 

Peidiwch ag ysmygu 
Os ydych chi’n ysmygu, y driniaeth fwyaf effeithiol ar gyfer COPD yw rhoi’r gorau iddi. Gall eich  
gweithiwr gofal iechyd a’r fferyllydd helpu chi ddod o hyd i ffyrdd i wneud hyn yn haws i chi.  
Rydych chi bedair gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau iddi gyda chymorth a meddyginiaeth.  
Edrychwch ar nhs/smokefree i gael gwybod mwy.

Cael cynllun
Mae’n bwysig cael cynllun i reoli eich cyflwr, a hwnnw’n gynllun yr ydych chi wedi cytuno arno efo 
meddyg neu nyrs. Cewch hyd i un ar blf.org.uk/self-help

Dylech weld eich gweithiwr iechyd proffesiynol yn rheolaidd – o leiaf unwaith y flwyddyn. 

Meddyginiaethau 

Bydd eich meddyg yn penderfynu, gyda chi, pa feddyginiaethau i’w defnyddio yn dibynnu ar ba mor 
ddifrifol yw eich cyflwr, sut mae’n effeithio ar eich bywyd pob dydd, ac unrhyw sgil effeithiau. 

Mae broncoledyddion yn fath o feddyginiaeth rydych chi’n ei hanadlu i mewn i agor eich llwybrau gwynt 
er mwyn gallu anadlu’n rhwyddach. 
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• Os mai colli eich gwynt pan rydych chi’n actif yr ydych chi, cewch froncoledydd sy’n gweithio dros 
gyfnod byr gan y meddyg. Bydd hwn yn helpu eich anadlu yn gyflym, a bydd yr effaith yn para ryw 
bedair i chwech awr. 

• Os ydych chi’n colli eich gwynt pob diwrnod, cewch froncoledydd sy’n gweithio dros gyfnod hwy. 
Efallai y bydd hwn yn cymryd hirach i gael effaith, ond bydd yr effaith yn para’n hirach – 12 i 24 awr. 
Mae dau brif fath o gyffuriau sy’n gweithio dros gyfnod hwy: anti-muscarinic neu beta agonist. Efallai y 
byddwch chi’n dechrau ar un o’r ddau, neu’r ddau. Weithiau, daw’r rhain mewn anadlyddion ar wahân, 
ac weithiau mewn cyfuniad. Efallai y bydd un yn gweithio’n well i chi ond, ar y cyfan, maent i gyd yr un 
mor effeithiol.    

Os gewch chi byliau o’ch COPD yn rheolaidd, efallai y cewch chi anadlydd steroid hefyd. Gall hwn helpu 
i leihau’r llid a’r chwydd yn eich llwybrau anadlu. Caiff y math hwn o gyffur ei roi efo broncoledydd sy’n 
gweithio dros gyfnod hwy mewn anadlydd cyfunol – dwy feddyginiaeth mewn un anadlydd. 

Mae anadlwyr steroid hefyd yn ddefnyddiol mewn pobl y mae eu cyflwr yn gyfuniad o asthma a COPD. 

Os byddwch chi’n pesychu dipyn o sbwtwm, efallai y cewch chi gyffur o’r enw mwcolytig fel tabled  
neu surop. Bydd hwn yn teneuo’r sbwtwm fel ei fod yn haws i chi dagu. 

Sgil-effeithiau
Nid yw’n gyffredin i chi gael sgil effeithiau gan gyffuriau rydych chi’n eu hanadlu, gan fod y dos mor 
fach fel arfer. Weithiau, gall steroidau wneud eich llais yn grug neu roi haint ffwngaidd i chi, sef y llindag 
(thrush), yn eich ceg. Mae hyn yn hawdd i’w drin. Gallwch leihau’r risg drwy ddefnyddio eich anadlydd yn 
gywir a rinsio eich ceg pob tro ar ôl ei ddefnyddio. 

Cymryd eich meddyginiaeth 
Gallwch gymryd eich meddyginiaeth (a anadlir i mewn) mewn gwahanol ffyrdd. Mae’r rhain  
yn cynnwys gwahanol fathau o anadlyddion: 

• anadlydd powdr sych – sugno i mewn mor galed ag y gallwch 

• anadlyddion dos penodol – maent yn cynhyrchu pwff o feddyginiaeth fel erosol –  
anadlwch i mewn yn ddwfn ac yn araf 

• bylchwyr – mae’r rhain yn cael eu rhoi yn sownd wrth rai anadlyddion i’ch helpu  
chi anadlu’r cyffur yn fwy effeithiol  

• nebiwleiddiwr – mae’r dyfeisiau hyn yn troi’r feddyginiaeth yn anwedd i chi anadlu i mewn.  
Cânt eu defnyddio mewn argyfwng pan fydd angen rhoi dos uchel o feddyginiaeth.  
‘Does dim angen dos mor fawr ar y rhan fwyaf o bobl, ac maent yn cael yr un budd gan  
anadlwyr arferol cyn belled â’u bod nhw’n eu defnyddio’n gywir efo dyfais bylchwr.

Rhaid i chi ddefnyddio eich anadlydd  
yn gywir er mwyn iddo weithio. 
Gofynnwch i’ch meddyg, nyrs neu 
fferyllydd ddangos i chi.

Atebwch ychydig o gwestiynau i ofalu 
eich bod yn cael y gofal iawn i’ch cyflwr 
– a gweld beth i’w wneud fel arall –  
ar blf.org.uk/passport
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Ocsigen 

Efallai bydd eich tîm gofal iechyd yn eich anfon at arbenigwr i weld a allai ocsigen eich helpu chi.  
Dim ond i bobl y mae lefel eu hocsigen yn isel y mae ocsigen yn driniaeth fuddiol. Nid yw’n driniaeth  
ar gyfer diffyg anadl. Fel arfer gyda COPD, anhawster yn symud aer i mewn ac allan sy’n achosi diffyg 
anadl, yn hytrach na lefel ocsigen isel. 

Peidiwch â phoeni am fod yn ddibynnol ar ocsigen, neu’n gaeth iddo.

• Os bydd lefelau eich ocsigen yn gostwng pan rydych chi’n actif, efallai y cewch ocsigen symudol. 
Dyma silindr ocsigen bach, symudol sy’n helpu gwella pa mor bell allwch chi gerdded a faint  
allwch chi ymarfer. 

• Os bydd lefelau ocsigen yn isel yn eich gwaed pan fyddwch chi’n gorffwys, efallai y cewch chi  
therapi ocsigen tymor hir. Er mwyn i hyn fod o fudd i chi, rhaid i chi ei anadlu am o leiaf 15 awr y 
diwrnod. Rydych yn anadlu ocsigen i mewn drwy wisgo tiwb plastig bach yn eich trwyn, neu fasg sy’n 
sownd mewn cyflenwad ocsigen. Cewch grynhöwr ocsigen yn eich cartref, efo tiwbiau hir er mwyn i 
chi allu symud o gwmpas a thanciau ocsigen symudol ar gyfer pan fyddwch chi oddi cartref. 

Mae pobl sy’n defnyddio ocsigen tra byddan nhw’n dal yn ysmygu yn achosi perygl iddyn nhw’u hunain, 
ac i eraill, oherwydd y perygl o dân. Mae rhagor o wybodaeth am driniaeth ocsigen ar blf.org.uk/oxygen

Cymorth anadlu anfewnwthiol 

Os gewch chi bwl drwg o’ch cyflwr ac yn gorfod mynd i’r ysbyty, efallai y cewch chi gymorth anadlu 
anfewnwthiol. Bydd hyn yn golygu gwisgo canwla trwyn (tiwb meddal yn eich trwyn) neu fasg wyneb 
sy’n sownd mewn peiriant sy’n gwthio aer i mewn i’ch  ysgyfaint. Mae hyn yn rhoi cyfle i’ch cyhyrau 
orffwys, ac mae’n eich helpu chi ychydig gyda phob anadl a gymerwch. Mae hyn yn codi lefel eich ocsigen 
ac yn eich helpu chi anadlu mwy o garbon deuocsid allan. 

Os ydych chi’n aml yn deffro gyda chur pen, rhowch wybod i’ch meddyg. Gall fod yn arwydd  
eich bod chi’n anadlu’n fas yn y nos ac efallai y buasech chi’n elwa o gael cymorth anadlu  
anfewnwthiol yn eich cartref. 

Llawdriniaeth  

Llawdriniaeth i leihau cyfaint yr ysgyfaint
Gall rai pobl sydd ag emffysema elwa o lawdriniaeth i dynnu’r rhannau o’r ysgyfaint sydd wedi’u heffeithio 
fwyaf. Fel hyn, gall y rhannau mwy iach o’r ysgyfaint weithio’n well. Os ydych chi wedi dilyn rhaglen 
adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint a bod diffyg anadl yn dal i’ch cyfyngu, gofynnwch i’ch meddyg a allech 
chi gael y math hwn o driniaeth. Mae technegau broncosgopig ar gyfer lleihau cyfaint yr ysgyfaint hefyd 
ar gael mwyfwy. Efallai y cewch chi eich ystyried am un o’r rhain, yn lle llawdriniaeth, pan gewch chi eich 
asesu ar gyfer llawdriniaeth. 

Mae mwy o wybodaeth ar blf.org.uk/lvrs

Trawsblaniad yr ysgyfaint
Os yw eich cyflwr yn ddifrifol iawn a heb wella gyda thriniaeth, gallech chi fod yn addas am  
drawsblaniad yn dibynnu ar eich oedran, salwch arall a chanlyniadau profion. Mae  trawsblaniad yn 
llawdriniaeth ble mae’r risg yn uchel ac sy’n addas i nifer bach o bobl yn unig. Ar ben hynny, ychydig o 
roddwyr organau addas sydd ar gael. 
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Beth allwch chi wneud i reoli eich COPD? 
Gyda chyflwr hirdymor fel COPD, fe deimlwch chi’n well os wnewch chi reoli eich cyflwr drosoch chi’ch 
hun, a chymryd rhywfaint o reolaeth ar eich bywyd. Bydd eich bywyd o ddydd i ddydd yn haws os 
byddwch chi’n deall eich cyflwr, eich symptomau, eich meddyginiaethau a sut i ddelio gyda phyliau. 

Mae’r adran hon yn esbonio beth yw manteision:

• Ymarfer corff a rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint

• Dysgu sut i reoli eich anadlu

• Bwyta’n dda a bod yn bwysau iach

• Cael brechiadau

• Ystyried eich teimladau

Cofiwch, os ydych chi’n ysmygu, rhoi’r gorau iddi yw’r peth gorau y gallwch chi wneud.

“Gyda chyflwr ar yr ysgyfaint, allwch chi ddim aros i bobl eraill ofalu amdanoch chi – rhaid 
i chi ofalu amdanoch eich hunan! Po fwyaf y rowch chi mewn, y mwyaf y cewch chi allan”. 
Peter

“Roedd meddwl am reoli cyflwr hirdymor yn rhywbeth newydd iawn i mi”. 
Helpodd Chris ffurfio ei grŵp cymorth Breathe Easy lleol 

“Cefais wybod fod gen i COPD yn eithaf hwyr yn fy mywyd, ar ôl i mi gael pwl a gorfod mynd i’r 
ysbyty. Roeddwn i wedi bod yn pesychu am ddeng mlynedd, ac rwy’n cofio rhedeg at y trên efo 
ffrindiau a sylwi ‘mod i’n fyr iawn, iawn fy ngwynt. 

Doedd gen i ddim syniad beth oedd COPD na beth oedd y meddygon yn ddweud wrthai. Roedd 
meddwl am reoli cyflwr hirdymor yn rhywbeth newydd iawn i mi. Mae gennym wasanaeth COPD 
hynod dda yn fy ysbyty lleol. Buont yn treulio dipyn o amser yn egluro pethau i mi ac yn dweud 
wrthai beth oedd yn digwydd. 

Rydw i wedi cael rhai pyliau drwg a chefais f’anfon ar raglenni adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint. 
Roeddwn i wrth fy modd ac rydw i wedi bod yn gwneud dosbarthiadau ymarfer corff wedyn.  
Yn gymdeithasol, mae’n bwysig iawn. Rydw i hefyd yn defnyddio fy ocsigen, sydd wedi rhoi hwb 
mawr i mi fynd allan a gwneud gwahanol bethau. Mae fy ngwraig a fy merch yn gefn i mi, fel y  
mae fy ffrindiau a fy nheulu. 

Dechreuais grŵp Breathe Easy yn lleol oherwydd mae’n hawdd iawn teimlo’n isel pan aiff pethau’n 
drech na chi. Felly mae’n bwysig cofio bod eraill yn teimlo fel chi. Mae’n gysur mawr cael sgwrsio efo 
pobl eraill sy’n mynd drwy’r un profiad â chi.” 
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Ymarfer corff a rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint 

Gyda COPD, gall bod yn actif a gwneud ymarfer corff eich helpu chi i wella eich anadlu, eich ffitrwydd 
a safon eich bywyd. Peidiwch ag osgoi gweithgareddau sy’n gwneud i chi golli eich gwynt: fe fyddwch 
chi’n llai ffit ac yn colli’ch gwynt yn haws. Gall ymarfer corff rheolaidd ddadwneud hyn drwy gryfhau 
eich cyhyrau. Mae ymarfer corff hefyd yn gwneud lles i’ch calon a’ch pwysedd gwaed ac rydych chi’n llai 
tebygol o ddatblygu cyflyrau fel diabetes ac osteoporosis (clefyd esgyrn bregus). 

Y ffordd orau i ddysgu sut i ymarfer ar y lefel iawn i chi yw drwy gymryd rhan mewn rhaglen adsefydlu i 
gleifion yr ysgyfaint. Gofynnwch i’ch meddyg anfon chi. 

Rhaglen ymarfer corff ac addysg yw’r rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint, ar gyfer pobl sy’n byw â 
COPD. Mae’n cyfuno sesiynau ymarfer corff efo cyngor a thrafodaeth am iechyd eich ysgyfaint. 

Mae rhaglen fel hon yn para ryw chwe i wyth wythnos ac fe fyddwch chi’n rhan o grŵp. Bwriad y sesiynau 
yw cael hwyl a mwynhad. 

Ym mhob sesiwn, fe fyddwch chi’n treulio tua hanner yr amser yn gwneud ymarfer corff. Bydd hwn wedi’i 
gynllunio’n ofalus i roi y lefel iawn o weithgarwch i chi. Cewch hefyd wybodaeth a chyngor am bethau fel: 

• technegau anadlu a sut i ddal eich corff i’ch helpu chi pan fyddwch chi wedi colli’ch gwynt     

• sut i reoli straen 

• bwyta’n iach 

• sut i ddefnyddio eich anadlwyr a meddyginiaethau eraill

• beth i’w wneud pan fyddwch chi’n wael 

Bwriad y rhaglen yw eich helpu chi i reoli eich cyflwr yn well. Nid yw’n gwella’ch cyflwr yn gyfan gwbl,  
ond fe wnewch chi deimlo’n fwy hyderus ac mewn rheolaeth. 

Mae tystiolaeth gref bod pobl sydd â COPD yn elwa o raglen adsefydlu ac ymarfer corff yn fwy cyffredinol. 
Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gweld bod y rhaglen yn gwella’u gallu i wneud ymarfer corff, ac yn gwella 
safon eu bywyd hefyd. Mae effaith y rhaglen yn amlach yn fwy nag effaith cymryd meddyginiaethau sy’n 
cael eu hanadlu. Drwy gyfuno’r ddeubeth hyn, rydych chi’n debygol o gael y budd mwyaf. 

Rheoli eich anadlu

Technegau anadlu
Gallwch ddefnyddio amryw o dechnegau anadlu i leihau pa mor fyr eich gwynt ydych chi. Ceisiwch 
wneud nhw pob diwrnod. Gallant helpu os byddwch chi’n mynd yn fyr eich gwynt yn sydyn hefyd.  
Mae rheoli eich anadlu yn golygu anadlu’n bwyllog, gan ymdrechu cyn lleied â phosibl, a drwy gynnal  
ac ymlacio eich ysgwyddau. Bydd gwahanol bethau yn gweithio orau i wahanol bobl, ond gallwch roi 
cynnig ar yr holl dechnegau hyn: 

• anadlu’n ddyfn gan ymlacio: anadlu’n bwyllog drwy eich trwyn ac allan drwy eich trwyn a’ch ceg. 
Ceisiwch ymlacio a bod yn bwyllog pob tro wrth anadlu allan. 

• anadlu drwy grychu gwefusau: anadlu i mewn yn bwyllog drwy eich trwyn ac anadlu allan efo’ch 
gwefusau wedi’u crychu fel petaech chi’n chwibanu. 
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• chwythu wrth fynd: gwnewch hyn pan fyddwch chi’n gwneud rhywbeth sy’n gwneud i chi golli  
eich gwynt, fel sefyll. Anadlwch i mewn cyn i chi wneud yr ymdrech, yna anadlu allan pan rydych  
yn gwneud ymdrech fawr. Ceisiwch grychu eich gwefusau pan fyddwch chi’n anadlu allan. 

• anadlu ar gyflymder neilltuol: mae hyn yn helpu pan rydych chi’n actif, e.e. dringo’r grisiau.  
Rydych chi’n anadlu wrth gamu. Er enghraifft, anadlu i mewn ar y gris, ac anadlu allan pan  
fyddwch chi’n mynd fyny gris. 

Gall eich ffisiotherapydd eich helpu chi i weld beth sy’n gweithio orau i chi.

Cewch ragor o fanylion yn yr wybodaeth mae Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion mewn Gofal 
Anadlu [ACPRC] wedi’i chreu ar gyfer cleifion: www.acprc.uk/publications

Sut i ddal eich corff
Daliwch eich corff fel hyn i’ch helpu chi ymarfer sut i reoli eich anadlu, neu gael eich gwynt yn  
ôl pan fyddwch chi wedi colli’ch gwynt. Bydd eich ffisiotherapydd yn eich helpu chi i weld sut  
orau i ddal eich corff.

• Sefyll gan bwyso ymlaen (ffigwr 1): pwyso ymlaen o’r cluniau, gyda blaen eich breichiau yn  
gorffwys ar rywbeth ar yr uchder iawn, fel cadair neu fwrdd. Pan rydych chi allan, gallwch bwyso  
ar ffon gerdded neu ffrâm efo olwynion. Os byddwch chi’n siopa, defnyddiwch y troli.

• Eistedd gan bwyso ymlaen (ffigwr 2) gyda’ch penliniau yn gorffwys ar eich pengliniau.

• Eistedd gan bwyso ymlaen wrth fwrdd (ffigwr 3): rhowch eich pen a’ch breichiau i orffwys ar 
glustog ar fwrdd pan fyddwch chi’n fyr iawn eich gwynt.

ffigwr 1 ffigwr 2 ffigwr 3

Gallwch hefyd sefyll gan bwyso’n ôl neu i’r ochr, gyda’ch traed ychydig oddi wrth ei gilydd. Gadewch i’ch 
breichiau ymlacio wrth eich ochr, neu rowch eich dwylo neu’ch bodiau ar eich belt neu’ch band canol, neu 
ar draws strap ysgwydd eich bag.
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Cyngor ar reoli eich diffyg anadl
• Defnyddiwch wisg nos laes ar ôl cael cawod neu fath. Fel hyn, fe fyddwch chi’n  

defnyddio llai o egni na defnyddio thywel i sychu.

• Daliwch wyntyll bach sy’n gweithio gyda batri yn eich llaw, yn agos at eich wyneb,  
os yw hyn yn gwneud i chi deimlo’n llai byr eich gwynt. 

• Cynlluniwch eich diwrnod o flaen llaw er mwyn i chi gael digon o gyfle i orffwys.  

• Meddyliwch am ffyrdd syml i goginio, glanhau a gwneud tasgau eraill. Gallwch 
ddefnyddio bwrdd bach efo olwynion i symud pethau o gwmpas y tŷ, a pholyn  
neu efail efo handlenni hir i estyn am bethau.

• Rhowch bethau rydych chi’n eu defnyddio’n aml mewn llefydd sy’n hawdd eu cyrraedd. 

• Cadwch eich dillad yn llac a gwisgwch ddillad ac esgidiau sy’n hawdd i chi eu rhoi 
amdanoch a’u tynnu. 

• Defnyddiwch ffrâm gerdded efo olwynion i’ch helpu chi fod yn llai byr eich gwynt.

Bwyta’n dda a bod yn bwysau iach  

Mae’n bwysig bwyta diet cytbwys a bod yn bwysau iach. Gall eich meddyg neu nyrs eich helpu chi i 
gyfrifo pa bwysau sy’n iach i chi, a’ch anfon at ddietegydd neu gynllun lleol i’ch helpu chi. 

• Os ydych chi dros eich pwysau, bydd yn anoddach i chi anadlu a symud. 

• Os ydych chi’n colli gormod o bwysau oherwydd bod bwyta yn gwneud i chi deimlo’n fyr eich gwynt, 
neu ei bod hi’n anodd i chi siopa a pharatoi bwyd, ceisiwch fwyta ychydig ac yn aml. 

Cewch wybodaeth ar fwyta’n dda, bod yn bwysau iach, a sut all eich diet effeithio ar eich  
symptomau ar blf.org.uk/eating-well

Cael brechiadau

Gofalwch eich bod chi’n cael brechiad ffliw pob blwyddyn i’ch amddiffyn chi rhag firysau ffliw sy’n 
debygol o ledaenu o gwmpas y Gaeaf. Mae hwn am ddim gan y GIG i bobl sy’n byw gyda chyflyrau 
hirdymor fel COPD. 

Dylech hefyd gael cynnig brechiad yn erbyn haint niwmococol gan eich meddyg – sef haint bacterol all 
achosi niwmonia a salwch arall. Dim ond unwaith sydd angen i chi gael hwn. 

Gallwch osgoi heintiau eraill drwy gadw draw oddi wrth pobl – gan gynnwys babis – sydd ag annwyd, 
ffliw, heintiau sinws neu ddolur gwddf. Os gewch chi haint, gofalwch ei drin yn gyflym. 

Ystyried eich teimladau

Nid yw’n hawdd byw gyda chyflwr hirdymor. Gall symptomau corfforol fel diffyg anadlu a thagu, teimlo’n 
fwy blinedig a bod yn llai actif olygu eich bod chi’n gallu teimlo’n fwy pryderus, dan straen neu’n isel. 

Mae’n help deall sut hwyliau sydd arnoch chi a beth sy’n achosi i chi deimlo’n isel. Unwaith y byddwch 
chi’n deall, gallwch fynd i’r afael â’r broblem a chymryd mwy o reolaeth ar eich bywyd. 
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Peidiwch â chadw popeth i chi’ch hun – siaradwch efo ffrind neu berthynas, neu weithiwr iechyd 
proffesiynol. Mae’n bwysig cadw’n actif a chymdeithasu, a dysgu mwy am eich cyflwr. Fel hyn, fe wnewch 
chi ddeall eich cyflwr yn well, a delio gyda eich cyflwr yn well. Efallai y byddwch chi eisiau ymuno â grŵp 
lleol er mwyn cyfarfod ag eraill sy’n mynd drwy brofiad tebyg. Gallwch hefyd siarad efo’ch meddyg am 
feddyginiaethau neu gwnsela i’ch helpu chi aros yn bositif.

Mae ein grwpiau Breathe Easy yn cefnogi pobl sy’n byw efo cyflwr ar eu hysgyfaint,  
a’u teulu. Mae’n ffordd wych i gael mwy o wybodaeth a gwneud ffrindiau newydd. 
Chwiliwch am eich grŵp lleol ar blf.org.uk/breathe-easy neu ffoniwch ein llinell  
gymorth ar 03000 030 555

Beth arall alla’ i wneud i reoli fy nghyflwr yn well? 
• Gofalwch eich bod yn cysgu a gorffwys digon pob diwrnod. Bydd hyn yn helpu gyda lefelau eich egni. 

Os ydych chi’n cael trafferth cysgu, ceisiwch wneud ymarfer corff pob diwrnod a pheidiwch ag yfed te 
na choffi nac alcohol cyn amser gwely. Os nad yw hyn yn helpu, siaradwch efo’ch meddyg. 

• Gofynnwch i’ch meddyg am ffyrdd y gallwch chi addasu eich cartref i’ch helpu chi symud o gwmpas 
yn haws. Gall therapydd galwedigaethol a’ch cyngor lleol helpu gyda hyn.  

• Os bydd eich fferau yn chwyddo, dywedwch wrth eich meddyg. Gall meddyginiaethau helpu efo hyn. 
Ond, mae gan lawer o bobl sydd â COPD gyflyrau eraill hefyd, a gall chwydd yn y goes fod yn arwydd 
o gyflwr ar y galon. 

• Mae’n bwysig siarad efo’ch meddyg neu nyrs am driniaethau mwy hirdymor a chynllunio gofal o  
flaen llaw. Mae hyn yn golygu meddwl beth hoffech chi ddigwydd os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, 
neu os gewch chi byliau gwaeth, er mwyn i’ch meddyg a’ch teulu wybod beth yw eich dymuniadau. 
Cewch fwy o wybodaeth ar gynllunio gofal o flaen llaw a chymryd rheolaeth ar eich dewisiadau ar  
blf.org.uk/end-of-life, neu ffoniwch ein llinell gymorth. 

Canu
Yn ôl rhai pobl sydd â COPD ac sydd wedi ymuno â grŵp canu, mae canu wedi  
helpu iddynt reoli’u symptomau yn well. 

“Rydw i’n anadlu llawer gwell ar ddiwedd pob sesiwn. Mae’n hyfryd  
gweld pawb pob wythnos”. 

Edrychwch ar blf.org.uk/singing i chwilio am grŵp wrth eich ymyl chi, neu ffoniwch  
ein llinell gymorth.
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Rheoli pyliau
Pan fydd eich symptomau yn arbennig o ddifrifol, caiff hyn ei alw yn bwl neu’n waethygiad.  
Dyma’r arwyddion:  

• mae eich diffyg anadl yn gwaethygu 

• rydych chi’n pesychu mwy

• mae lliw a thewdra eich sbwtwm yn newid 

Efallai mai haint fydd yn gyfrifol am eich pwl, neu efallai na fydd unrhyw reswm amlwg. 

Dylai bod gennych chi gynllun gweithredu yr ydych chi wedi cytuno arno efo’ch gweithiwr iechyd.  
Fel hyn, byddwch chi’n gwybod beth i’w wneud pan gewch chi bwl. Yn eich cynllun, efallai bydd  
gennych becyn o gyffuriau (gwrthfiotigau a thabledi steroid) i chi eu cadw yn eich tŷ. 

Gofalwch eich bod chi’n gwybod pryd: 

• ddylech chi ddechrau cymryd y tabledi 

• dylech chi ddechrau cymryd gwrthfiotigau. Fel arfer, pan fyddwch chi’n sylwi eich bod chi’n fyrrach 
eich gwynt, ac hefyd yn cynhyrchu mwy o sbwtwm na’r arfer neu fod hwn wedi newid lliw 

• i newid sut rydych chi’n cymryd eich meddyginiaeth broncioledydd – fel cynyddu’r dos neu newid sut 
rydych chi’n ei chymryd – i helpu gyda’ch symptomau. 

“Fy ngwraig sy’n gweld yr arwyddion cyntaf” 

Cafodd Ian ddiagnosis o COPD wyth mlynedd yn ôl. 

“Ar y dechrau, roeddwn i’n dibynnu ar fy meddyg a nyrs y practis, ond ymhen amser ac wrth i fy 
nghyflwr newid, sylweddolais fod angen i mi wybod mwy a rheoli fy nghyflwr a fy meddyginiaeth. 

Bellach, rydw i’n cofnodi’n fanwl, ddwywaith y dydd, sut ydw i a’r amgylchiadau ar y pryd.  
Fel hyn, gallaf gynllunio beth sy’n gweithio orau i mi gyda fy ngweithiwr iechyd proffesiynol. 

Weithiau, rydw i’n colli fy ngwynt yn ddrwg, ond pan ga’ i haint, gwn mai pwl ydi o. Yn aml, fy 
ngwraig sy’n gweld yr arwyddion cyntaf – bydd hi’n sylwi bod fy nhymer a fy hwyliau wedi newid! 

Rydw i wedi dysgu bod rhaid gwneud rhywbeth yn fuan. Pan gefais i’r diagnosis, roeddwn i’n 
gwrthod dechrau fy mhecyn achub yn syth. Erbyn ‘mod i’n siŵr, roedd tri diwrnod eisoes wedi  
pasio a doedd dim modd dadwneud y difrod i fy ysgyfaint a’r llwybrau anadlu.

Os bydd fy symptomau wedi mynd y diwrnod wedyn – efallai mai’r tywydd neu baill oedd y 
bai – felly fyddai ddim yn cymryd mwy o steroidau. Wrth gwrs, rydw i wastad yn cymryd yr holl 
wrthfiotigau os ydw i wedi’u dechrau nhw. 

Datblygu systemau yw fy ngwaith, felly mae gen i ddiddordeb mewn sut allai technoleg fy  
helpu i wybod pan rydw i ar fin cael pwl o fy nghyflwr, fel ‘mod i’n gallu ymateb hyd yn oed  
yn gyflymach fyth.”
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Cofiwch ddweud wrth eich meddyg neu nyrs os na fydd pethau yn gwella ar ôl deuddydd o ddechrau’r 
cyffuriau yn eich pecyn.

Mae modd trin y rhan fwyaf o bobl yn eu cartref os gânt bwl, ond efallai bydd angen i chi fynd i’r ysbyty, 
yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw eich symptomau. Os byddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth ambiwlans, 
cofiwch ddweud fod gennych chi COPD, er mwyn i chi gael y driniaeth ocsigen iawn. 

Os gewch chi fwy na dau bwl mewn blwyddyn ble mae angen i chi ddefnyddio eich cyffuriau achub,  
yna gofynnwch am gael adolygiad efo meddyg neu nyrs. Gall fod yn syniad da casglu sampl o’ch 
sbwtwm i’w ddadansoddi i weld a oes gennych chi haint anarferol neu wrthiannol. Gall rheiny gynnwys 
pseudomonas a heintiau mycobacteriol annodweddiadol. Efallai bydd eich meddyg yn trefnu i chi gael 
sgan ar eich brest rhag ofn bod darn o’ch ysgyfaint wedi’i ddifrodi ac mai dyna pam eich bod chi’n fwy 
tueddol o gael heintiau.

Os ydych chi’n tueddol i gael yr heintinau hyn, sicrhewch eich bod yn ymateb yn gyflym iawn pan 
gewch chi bwl a byddwch yn ymwybodol efallai na fydd eich cyffuriau achub arferol yr un mor effeithiol. 
Weithiau, bydd pobl sy’n cael heintiau ar eu brest yn aml, yn elwa o gymryd gwrthfiotigau yn rheolaidd. 
Timau arbenigol fydd yn dechrau hyn fel arfer. 

Ydw i’n teimlo’n waeth na’r arfer?

Dyma rai symptomau:

Beth alla’ i wneud?

Rhaid i mi gofio…

Colli’ch  
gwynt fwy

Mwy o sbwtwm, 
newid lliw: gwyrdd, 

brown neu felyn? 

Mwy o beswch 
ar y frest

Dal i gymryd fy anadlydd 
neu nebiwleiddiwr, neu 

gymryd mwy 

Cymryd pwyll  
a gwneud 

ymarferion anadlu

Dechrau cymryd 
fy nghyffuriau yn y 

pecyn achub

Galw 999 os bydd fy 
symptomau yn ddifrifolCysylltu â’r nyrs, 

y meddyg neu’r 
tîm anadlu 
cymunedol
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Cynlluniau ysbyty yn y cartref 
Mewn rhai rhannau o’r wlad, mae modd trin pobl sydd â COPD yn eu cartref pan gânt bwl. Gyda’r 
cynlluniau ysbyty yn y cartref hyn, mae timau arbenigol yn ymweld ac yn rhoi meddyginiaeth. Fel hyn, 
gallwch chi wella adref ble rydych chi’n teimlo’n fwy cyfforddus o bosib ac yn gallu bod yn fwy actif pan 
fyddwch chi’n barod. Os hoffech chi gael eich trin adref, siaradwch gyda’ch meddyg neu nyrs.

Os ydych chi’n ysmygu, bydd rhoi’r gorau iddi yn eich helpu chi i fyw yn hirach,  
a lleihau neu stopio pyliau yn gyfan gwbl. 

Agweddau eraill i feddwl amdanynt 
Mae COPD yn gyflwr hirdymor sy’n gallu effeithio ar bob rhan o’ch bywyd. Mae gennym ragor o 
wybodaeth ar hyn isod – edrychwch ar ein gwefan blf.org.uk, ffoniwch ein llinell gymorth neu  
archebwch ein gwybodaeth sydd am ddim:  

Rhyw a COPD

Gall salwch fel COPD effeithio ar unrhyw berthynas. Gallwch deimlo’n flinedig, yn bryderus neu’n isel. 
Efallai eich bod chi’n poeni am ryw os ydych chi’n poeni y byddwch chi’n mynd yn fyr eich gwynt, neu 
eisiau tagu sbwtwm. Gall eich meddyg, nyrs neu ffisiotherapydd eich helpu chi reoli hyn. Cewch fwy o 
wybodaeth a chyngor i’ch helpu chi fwynhau bywyd rhywiol llawn ar blf.org.uk/sex-and-breathlessness

Gofalu am rywun sydd â COPD 

Pan fydd gan rywun sy’n agos atoch chi COPD ac eisiau eich cymorth, mae’n naturiol i chi fod eisiau eu 
helpu nhw. Os ydych chi’n gofalu am rywun sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint, efallai y byddwch chi’n teimlo’n 
bryderus, yn rhwystredig neu dan straen. 

Mae’n naturiol i chi deimlo fel hyn, ond mae’n bwysig eich bod chi’n dweud hyn wrth y sawl rydych chi’n 
gofalu amdano, a gyda thîm COPD arbenigol yr unigolyn hwnnw. 

Os ydych chi’n gofalu am aelod o’ch teulu neu eich cymar, mae’n bwysig eich bod chi’n dal i fwynhau 
pethau efo’ch gilydd, ac i’r sawl sydd â’r cyflwr barhau i fod mor actif ac annibynnol â phosibl. 

Mae cymorth ar gael i ofalwyr. Edrychwch ar blf.org.uk/carers neu ffoniwch ein llinell gymorth. 

Cymorth ariannol

COPD? Neu’n gofalu am rywun sydd â COPD? Efallai bod gennych chi hawl i gael cymorth ariannol: ewch 
ar blf.org.uk/welfare-benefits neu ffoniwch ein llinell gymorth.

 

Rhagor o wybodaeth
Cewch ragor o wybodaeth gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapyddion mewn Gofal Anadlu [ACPRC] ar 
sut i reoli eich anadlu a dal eich corff: www.acprc.uk/publications



Cysylltwch â ni er mwyn 
darganfod cymorth yn agos i chi.

Llinell gymorth: 03000 030 555

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-5yh

Ni fydd galw ein llinell gymorth fyth 
yn costio mwy na galwad lleol ac mae’r 
galwad fel arfer yn rhad ac am ddim,  
hyd yn oed ar ffôn symudol.

helpline@blf.org.uk blf.org.uk

British Lung Foundation
73-75 Goswell Road
London EC1V 7ER
Elusen gofrestredig yng Nghymru 
a Lloegr (326730), yr Alban (038415) 
ac Ynys Manaw (1177)

Cod: BK2             Fersiwn: 3.1
Adolygiad diwethaf: Medi 2016  
Adolygiad nesaf: Medi 2019 
Rydym ni’n gwerthfawrogi adborth ar ein gwybodaeth.  
Er mwyn mynegi eich barn, ac am y fersiwn diweddaraf o’r 
wybodaeth hon a chyfeirnodau, galwch y llinell gymorth neu 
ymwelwch â blf.org.uk
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Mae gennym ninnau wybodaeth am ddim am COPD a byw efo cyflwr ar yr ysgyfaint ar ein gwefan, ac 
mewn print:

• pasbort cleifion COPD – i ofalu eich bod chi’n cael y gofal  
y dylech chi fod yn ei gael os oes COPD arnoch chi 

• Gwybodaeth ar fwyta’n iach ac ymarfer corff

• Mynd ar wyliau efo cyflwr ar yr ysgyfaint

• Diffyg anadl

Gallwch ddarllen yr wybodaeth, neu ofyn am gopi, ar blf.org.uk/support-for-you neu  
ffoniwch ein llinell gymorth. 

Cymrwch olwg ar ein cynllun hunanreoli COPD a llawlyfr ymarfer corff, a’n DVD: Living well with COPD.  
Am ragor o wybodaeth, ewch ar blf.org.uk/shop


