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Apnoea Cwsg Ataliol  (OSA)
Arwyddion a symptomau

Problem anadlu yw apnoea cwsg ataliol, sy’n digwydd pan rydych chi’n cysgu. Gall effeithio ar unrhyw un 
– ar ddynion, ar ferched neu ar blant.

Pan fyddwch chi’n cysgu, mae cyhyrau’ch gwddw yn ymlacio. Mewn rhai pobl, mae llwybr anadlu culach 
yn golygu eu bod nhw’n chwyrnu. Ond, os yw eich gwddw yn cau’n gyfan gwbl, rydych chi’n stopio 
anadlu am gyfnod. I rai pobl, mae hyn yn digwydd drwy gydol y nos, ac apnoea cwsg ataliol yw’r enw 
arno.  

Mae apnoea cwsg ataliol yn amharu ar eich cwsg, a’ch gwneud chi’n gysglyd yn ystod y dydd. Os na chaiff 
ei drin, gall gael effaith fawr ar eich bywyd – efallai y byddwch chi’n teimlo’n flinedig pan fyddwch chi’n 
effro, ac mae peryg i chi syrthio i gysgu ar unrhyw adeg – felly nid yw’n ddiogel i chi yrru er enghraifft. Os 
na gewch chi gymorth, gall gael effaith fawr ar eich iechyd hefyd.

Rydym ni’n gwybod na chaiff lawer o bobl ddiagnosis. 

Y newyddion da yw bod modd ei drin yn effeithiol. Felly, daliwch ati i ddarllen er mwyn dysgu rhagor er 
eich lles chi, neu rywun rydych chi’n ‘nabod. 

Ar gyfer oedolion mae’r wybodaeth. Mae gennym hefyd wybodaeth am apnoea cwsg ataliol mewn plant 
ar blf.org.uk/support-for-you.

Rydw i’n amau bod y cyflwr arna’ i  
Os ydych chi’n amau bod y cyflwr arnoch chi, neu rywun rydych chi’n ‘nabod, gwnewch brawf ‘Graddfa 
Blinder Epworth’ (Epworth Sleepiness Scale). Mae’r prawf yn helpu i asesu pa mor debygol rydych chi o 
gysgu mewn sefyllfaoedd pob dydd. Edrychwch ar y prawf ar blf.org.uk/osa 

Ewch â hwn efo chi at eich meddyg teulu i siarad am eich symptomau a’ch pryderon. Bydd eich meddyg 
yn holi am eich symptomau, eich iechyd a’ch hanes meddygol, ac am ba mor gysglyd ydych chi pan 
rydych chi’n effro. Efallai y bydd eich meddyg yn rhoi cyngor ‘ffordd o fyw’ ar sut i gael noson dda o gwsg, 
colli pwysau a rhoi’r gorau i ysmygu.   

Os oes unrhyw amheuaeth fod y cyflwr arnoch chi, fel arfer cewch eich cyfeirio at glinig cwsg. 

Os nad yw eich meddyg yn poeni, ond eich bod chi, daliwch ati i gael diagnosis pendant. Gofynnwch 
am gael mynd at eich gwasanaeth cwsg lleol (www.nhs.uk/Service-Search/Sleep%20medicine/
LocationSearch/682). Am gymorth a chyngor, ffoniwch ein llinell gymorth ar 03000 030 555.

https://www.nhs.uk/Service-Search/Sleep%20medicine/LocationSearch/682
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Gyrru

Os ydych chi’n gysglyd yn ystod y dydd, mae peryg i chi syrthio i gysgu wrth yrru.  

Efallai bydd eich meddyg yn dweud wrthych chi am beidio â gyrru os yw eich blinder yn 
debygol o gael effaith andwyol ar eich gallu i yrru, beth bynnag fo’r achos. Os cewch chi 
ddiagnosis o apnoea cwsg ataliol, a’ch bod chi’n gysglyd eithriadol wrth yrru, yna bydd rhaid 
i chi ddweud wrth y DVLA osapartnershipgroup.co.uk/osa-and-driving.html

Beth sy’n digwydd mewn clinig cwsg? 
Mae clinigau cwsg yn glinigau arbenigol sy’n asesu pobl efo ystod o broblemau cwsg, gan gynnwys 
apnoea cwsg ataliol. 

Unwaith i chi gael eich cyfeirio, fe gewch chi eich asesu. Mae clinigau yn asesu pobl mewn gwahanol 
ffyrdd. Bydd rhai yn trefnu i chi gael astudiaeth cwsg dros nos yn eich cartref cyn i chi fynd yno, tra bydd 
eraill yn eich gweld chi yn gyntaf cyn penderfynu a oes angen astudiaeth dros nos arnoch chi. 

Gwneud diagnosis ac asesiad

Mae o leiaf un ymgynghorydd ac aelodau staff eraill yn y clinigau hyn, fel nyrsys a thechnegwyr. Byddant 
yn asesu a yw’r cyflwr arnoch chi drwy holi cwestiynau a’ch archwilio. Byddant hefyd yn gofyn i chi lenwi 
ffurflen – (graddfa Epworth fel arfer)  - ar ba mor gysglyd rydych chi’n teimlo. Efallai y byddant hefyd yn 
trefnu astudiaeth cwsg. 

Cwestiynau am eich hanes meddygol 

Mae hyn yn golygu siarad am eich symptomau ac ansawdd eich bywyd. Os oes gennych chi gymar, 
dewch â fo/hi efo chi er mwyn iddo/iddi ddweud beth sy’n digwydd pan rydych chi’n cysgu. Mae hanes 
clinigol da yn helpu’r meddyg wneud diagnosis. Dyma’r math o gwestiynau a ofynnir:

• pa mor hir rydych chi’n cysgu ac ansawdd eich cwsg

• gweithio shifftiau (patrwm ac amser)

• eich symptomau ac ers pa bryd

• eich arferion ysmygu

• hanes yn y teulu o anhwylderau cwsg, fel apnoea cwsg ataliol neu narcolpesi 

• eich iechyd meddwl

• unrhyw feddyginiaeth rydych chi’n ei defnyddio, neu wedi’i defnyddio

• pa mor gysglyd ydych chi a phryd fyddech chi’n gallu syrthio i gysgu 

• yr effaith ar eich gwaith a’ch gallu i ganolbwyntio.

http://osapartnershipgroup.co.uk/osa-and-driving.html
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Eich archwilio chi

Gall hyn olygu mesur: 

• eich pwysau a’ch taldra i gyfrifo Mynegai Màs y Corff (BMI)

• pwysedd gwaed

• cylchedd eich gwddw

• maint a safle eich gên  

ac asesu:

• ymddangosiad a chymesuredd eich wyneb a’ch gên 

• llif yr aer yn eich trwyn 

• rhan uchaf eich llwybr anadlu i edrych am unrhyw rwystr 

• eich dannedd a maint eich tafod

• tu mewn eich ceg a rhan uchaf y llwybr anadlu 

 
Efallai bydd y clinig yn gwneud prawf gwaed hefyd. 

Beth yw astudiaeth cwsg?

Fel arfer, byddwch chi’n gwneud astudiaeth cwsg yn eich cartref, gan ddefnyddio cyfarpar ar fenthyg 
dros nos. Ond efallai yr ewch chi i’r ysbyty dros nos am astudiaeth fanwl.
Os ydych chi’n poeni am yr astudiaeth, gofynnwch i’r clinig cwsg beth fydd yn digwydd. Mae rhai pethau 
bach syml y gallwch chi eu gwneud gartref i baratoi, fel osgoi alcohol a chaffein a pheidio â chysgu yn 
ystod y dydd, na gwneud unrhyw beth llafurus ar y diwrnod. Cofiwch roi gwybod i’r clinig am unrhyw 
ofynion arbennig. Os fyddwch chi’n sâl ar ddiwrnod yr astudiaeth, gwell fyddai gohirio nes byddwch 
chi’n well. 

Yn yr astudiaeth, bydd cyfarpar yn eich monitro wrth i chi gysgu. Ni fydd hyn yn brifo o gwbl, a byddwch 
chi’n gallu rowlio drosodd a newid ffordd rydych chi’n cysgu. Efallai y gofynnir i chi gysgu ar eich cefn am 
ychydig i weld a yw hyn yn effeithio ar eich anadlu. Os ydych chi yn yr ysbyty ac yn dangos arwyddion 
apnoea cwsg ataliol, efallai y cewch eich deffro i ddefnyddio peiriant CPAP, i weld sut rydych chi efo’r 
peiriant a hebddo.

Ocsifetreg

Sy’n mesur lefel yr ocsigen yn eich gwaed. Dyma’n aml y prawf cyntaf am y cyflwr, sy’n cael ei wneud 
yn eich cartref fel arfer. Rydych chi’n gwisgo dyfais fach efo synhwyrydd o’r enw ocsifesurydd pwls sy’n 
mesur lefel yr ocsigen yn y gwaed a’ch pyls. Bydd clip ar eich bys neu eich clust a dyfais ar eich arddwrn.  

Astudiaeth cwsg gyfyngedig  
Caiff y prawf hwn ei wneud dros nos mewn ysbyty neu yn eich cartref. Mae’n mesur llif aer, sut mae eich 
brest yn symud wrth i chi anadlu, cyfradd eich calon a lefel yr ocsigen yn eich gwaed. Mae rhai dyfeisiau 
yn cofrestru synau chwyrnu, safle’r corff a symudiadau’r coesau. Bydd tâp, gwifrau a strapiau yn cael eu 
defnyddio i ddal yr offer yn ei le wrth i chi gysgu.  



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

© British Lung Foundation 2019  OSA - beth sydd angen i chi wybod
blf.org.uk/osa4

Polysomnograffeg neu PSG

Dyma astudiaeth dros nos, mewn ystafell dawel yn yr ysbyty. Fe’i defnyddir pan na fydd canlyniadau 
profion eraill yn glir, ac mewn achosion mwy cymhleth. Mae’n asesu cwsg a’r cyflwr effro drwy fesur 
tonnau’r ymennydd, symudiadau’r llygaid a symudiadau’r cyhyrau. Mae hefyd yn asesu eich calon a’ch 
ysgyfaint drwy fesur llif aer, symudiad eich brest, lefelau ocsigen a gweithgarwch y galon. Mae’n eich 
ffilmio chi wrth i chi gysgu.  


