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Cyflwyniad 
...............................................
Cyflwr yw diabetes mellitus (diabetes) lle mae swm y 
glwcos yn eich gwaed yn rhy uchel am na all eich corff ei 
ddefnyddio’n iawn.

Mae rhyw 32,000 o blant a phobl ifanc â diabetes yng 
Nghymru a Lloegr yn derbyn triniaeth gan glinig pediatrig.  
Sef 1 o bob 500 o blant.  Mae gan tua 95% diabetes Math 1,
a rhyw 5% diabetes Math 2 neu ffurfiau prin eraill o 
diabetes.

Cyflwr awtoimiwn yw diabetes Math 1 lle na all y pancreas 
gynhyrchu inswlin.  Mae achosion genetig cryfach i 
diatebtes Math 2 mewn plant a phobl ifanc, ac y mae’n 
gysylltiedig â bod dros bwysau a bod yn ordew. 

Ar dudalen 29, fe welwch eirfa o eiriau a thermau allweddola 
ddefnyddir yn yr adroddiad hwn ynghylch gofal diabetes.

Delwedd y Clawr Blaen gan Rosie Smith
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Trosolwg 
.............................................
Cynhelir yr Archwiliad Diabetes Pediatrig Cenedlaethol 
(NPDA) bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â gofal a ddarparwyd rhwng Ebrill 2020 a 
Mawrth 2021, sy’n gorgyffwrdd a blwyddyn gyntaf y pandemig COVID-19. 
Hyd yn oed gydag anhawster darparu a chofnodi gofal yn ystod y cyfnod 
hwn, medrodd y 173 clinig roi data i mewn i’r NPDA. Mae hyn yn ein helpu 
i ddarganfod sut yr effeithiodd y pandemig ar ofal diabetig plant a phobl 
ifanc dros y cyfnod hwn.

Darparwyd gwybodaeth am tua 32,000 o blant a phobl ifanc dan 25 oed 
gyda diabetes. 

Mae’r clinig yr ewch chi iddo yn cymryd rhan yn yr NPDA. Maent yn anfon 
gwybodaeth i’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant am y gwiriadau 
iechyd a gynhaliwyd ganddynt llynedd a chanlyniadau’r gwiriadau hynny. 
Mae’r tîm archwilio yn defnyddio’r wybodaeth hon i greu adroddiadau i’r 
gwahanol grwpiau o bobl sy’n ymwneud â gofal diabetes pediatrig. Mae’r 
adroddiadau yn dangos sut y mae clinigau a rhanbarthau yn cymharu â’i 
gilydd mewn gwahanol feysydd gofal. Maent hefyd yn dangos lle gellir 
gwneud gwelliannau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae hyn yn golygu 
y gall timau diabetes weithio gyda theuluoedd i wneud newidiadau fydd yn 
helpu plant a phobl ifanc i fyw mor iach ag sydd modd gyda diabetes.

Mae’r llyfryn hwn wedi ei seilio ar y wybodaeth a dderbyniwyd, ac y mae’n 
rhoi crynodeb i rieni a gofalwyr o’r canfyddiadau o archwiliad 2020-21. 
Mae’n edrych i weld a oedd plant a phobl ifanc yn cael y gwiriadau 
iechyd cysylltiedig â diabetes a argymhellir; faint oedd wedi datblygu 
cymhlethododau cysylltiedig â diabetes neu mewn mwy o risg o wneud 
hynny, a faint oedd yn cyrraedd targedau glwcos gwaed.
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Niferoedd cynyddol gyda 
diabetes yn 2020/21. 
.............................................
Yr oedd 3662 o blant a phobl ifanc a gafodd ddiagnosis o’r newydd o 
diabetes Math 1 yn derbyn gofal gan UDP yn 2020/21. Yr oedd hyn bron 
800 yn fwy na’r nifer cyfartalog dros y saith mlynedd a aeth heibio. 
Ymysg y rhai 0-15 oed, cynyddodd nifer y rhai gafodd ddiagnosis newydd 
ledled Cymru a Lloegr o 20% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Gwelwyd 
y cynnydd hwn yn niferoedd y plant a phobl ifanc gyda diagnosis 
o diabetes Math 1 yn 2020/21 mewn gwledydd eraill hefyd. Er bod 
astudiaethau’n cael eu cynnal i ymchwilio i’r cynnydd sydyn hwn, ni 
ddaethpwyd o hyd i’r rhesymau eto.

Yr oedd hefyd nifer uwch o blant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn 
derbyn gofal gan UDP. Yn 2020/21, yr oedd 973 o blant a phobl ifanc â 
diabetes Math 2 yn derbyn gofal gan UDP, cynnydd o 107 ers y flwyddyn 
flaenorol. Cynyddodd nifer y rhai gafodd ddiagnosis newydd o diabetes 
Math 2 yn 2020/21 ac a oedd yn derbyn gofal gan UDP o 14%. Yn wahanol 
i’r cynnydd mewn diabetes Math 1, bu tuedd i niferoedd uwch o blant 
a phobl ifanc a gafodd ddiagnosis a’u rheoli mewn unedau diabetes 
pediatrig bob blwyddyn ers blwyddyn lawer.



Gwiriadau iechyd 2020-21
Y gofal y dylai eich plentyn dderbyn 
.............................................. 
Mae adroddiad prosesau a deilliannau blynyddol 
yr NPDA am 20202-21 yn darparu gwybodaeth am 
y gwiriadau iechyd allweddol y dylai eich plentyn 
dderbyn.

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd 
a Gofal (NICE) yn argymell sawl gwiriad iechyd y 
dylid eu cynnal o leiaf unwaith y flwyddyn i blant 
a phobl ifanc â diabetes.

Mae’r NPDA yn disgrifio chwech o’r rhain yn 
wiriadau blynyddol ‘allweddol’ i blant a phobl 
ifanc â diabetes Math 1 a Math 2 yn yr adroddiad.
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*Gall eich clinig diabetes ddewis gwneud y gwiriad hwn yn 
amlach neu ddechrau sgrinio yn iau.

Tynnwyd gwiriadau llygad o’r dadansoddiad ‘saith gwiriad iechyd allweddol ‘ yn 2020/21 
oherwydd newidiadau yn amlder sgrinio.

Gwiriadau iechyd allweddol y 
dylai eich plentyn 
.............................................

Mae gan fy mhlentyn diabetes Math 1 

Gwiriad Iechyd Pryd?

HbA1c 
Mesur yw hwn o lefelau glwcos 
gwaed cyfartalog dros y tri mis a 
aeth heibio

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Taldra a phwysau, i weithio 
allan Fynegai Màs y Corff 
(BMI) 
Gwiriad am dwf iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Thyroid
Gwiriad yw hwn i weld a yw’r 
thyroid yn gweithio’n iach

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Pwysedd gwaed 
Gwiriad yw hwn am lefelau 
pwysedd gwaed iach

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Albwmin yn yr wrin
Gwiriad am arennau iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*

Archwiliad traed
Gwiriad am draed iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*
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*Gall eich clinig diabetes ddewis gwneud y gwiriad hwn yn amlach 
neu ddechrau sgrinio yn iau.

Tynnwyd gwiriadau llygad o’r dadansoddiad ‘saith gwiriad iechyd allweddol ‘ yn 2020/21 
oherwydd newidiadau yn amlder sgrinio.

Gwiriadau iechyd allweddol y 
dylai eich plentyn
............................................
Mae gan fy mhlentyn diabetes Math 2 

Gwiriad Iechyd Pryd?

HbA1c 
Mesur yw hwn o lefelau glwcos 
gwaed cyfartalog dros y tri mis a 
aeth heibio

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Taldra a phwysau, i weithio 
allan Fynegai Màs y Corff 
(BMI) 
Gwiriad am dwf iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna bob tri mis*

Colesterol
Gwiriad am lefelau colesterol
yn y gwaed yw hwn

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Pwysedd gwaed 
Gwiriad yw hwn am lefelau 
pwysedd gwaed iach

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Albwmin yn yr wrin
Gwiriad am arennau iach yw hwn

Adeg diagnosis, yna’n flynyddol*

Archwiliad traed
Gwiriad am draed iach yw hwn

Yn 12 mlwydd oed, yna’n flynyddol*
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Yn ychwanegol at y saith gwiriad iechyd allweddol, dylai eich clinig hefyd:

Adeg diagnosis:  

•  Sgrinio am glefyd thyroid a choeliag ymhen 90 diwrnod o 
ddiagnosis, oherwydd bod gan blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 
risg uwch o’r cyflyrau awtoimiwn hyn. 

 Math 1 
•  Provide Level 3 carbohydrate counting education - this allows 

patients and families to calculate the carbohydrate content in meals, 
snacks and drinks, and match this to insulin requirements. It should 
start within 14 days of diagnosis. 

 Math 1 

Ym mlwyddyn yr archwiliad 

•  Cwblhau asesiad sgrinio seicolegol gan y gall problemau megis 
pryder, iselder ac anhwylderau bwyta fod yn fwy cyffredin mewn 
plant a phobl ifanc â diabetes.

 Math 1 a Math 2 
•  Holwch am smygu, er mwyn gallu cynnig cefnogaeth i leihau neu 

roi’r gorau i smygu os oes angen. 
 Math 1 a Math 2 
•  Argymhellwch frechiad ffliw gan fod y risg o salwch difrifol 

oherwydd ffliw yn uwch ymysg y rhai â diabetes.
 Math 1 a Math 2 
•  Rhowch gyngor ‘rheolau diwrnod salwch’ i ganiatau i deuluoedd 

hunan-reoli diabetes yn ystod mathau eraill o salwch fel peswch ac 
annwyd. 

 Math 1 a Math 2 
•  Cynigiwch o leiaf un apwyntiad deietetig ychwanegol gyda 

deietegydd cofrestredig. 
 Math 1 a Math 2 
• Cynigiwch hyfforddiant mewn defnyddio stribedi profion 

ceton gwaed. Mae diffyg inswlin yn arwain at gynhyrchu cetonau. 
Gall cronni cetonau yn y gwaed arwain at gyflwr difrifol o’r enw 
cetonasidosis diabetig (DKA). Mae plant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 yn arbennig o agored i DKA ar adegau pan fydd ganddynt 
fathau eraill o salwch pryd y gall fod yn rhaid iddynt ddefnyddio 
‘rheolau diwrnod salwch’ i atal hyn rhag digwydd. Bydd ‘rheolau 
diwrnod salwch’ yn cynnwys gwybodaeth am brofi am cetonau.

 Math 1 
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Archwiliad Traed

Albwmin yn yr Wrin

Pwysedd Gwaed

Thyroid  

  BMI

  HbA1c

  57%

  64%

  84%

  79%

  70%

  78%

  97%

  88%

  79%
  99%

  91%
  100%

0% 20%40% 60%80% 100% 

Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2020-21 
Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2019-20 

Cwblhau gwiriadau iechyd  
Diabetes Math 1 
............................................
Ymchwiliodd y tîm i weld faint o blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 
oedd yn derbyn gofal gan glinig diabetes pediatrig a gafodd eu chwe 
gwiriad iechyd allweddol (fel y’u disgrifir ar dudalen 6). 

Mae canrannau’r plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yng Nghymru 
a Lloegr a dderbyniodd o leiaf un bob gwiriad iechyd allweddol 
ym mlwyddyn archwilio 2020-21 yn cael eu dangos isod, gyda’r 
canlyniadau o 2019/2020 i gymharu.



10

Delwedd gan Shekhina-Glory Okenla

Derbyniodd llai o blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 bob un o’r 
gwiriadau iechyd a argymhellir yn 2020-21 o gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol (40.2%). Efallai bod hyn oherwydd cyfyngiadau COVID-19 
gyda gostyngiad mewn ymweliadau ‘wyneb-yn-wyneb’ â chlinigau.

Mae’r gwiriadau hyn yn bwysig fel bod modd canfod problemau 
cysylltiedig â diabetes a darparu cyngor a thriniaeth yn gynnar. 

Os ydych yn poeni na dderbyniodd 
eich plentyn unrhyw rai o’r 
gwiriadau allweddol yn y flwyddyn 
a aeth heibio, holwch eich clinig 
diabetes am hyn. Mae’n bwysig 
hefyd fod y tîm diabetes yn trafod 
canlyniadau gyda chi ac yn eu 
cyflwyno i’r archwiliad. Mae hyn 
er mwyn sicrhau y gellir dangos fod 
eich clinig wedi darparu’r gwiriadau 
iechyd a argymhellir.

Gofal adeg diagnosis 

Clefyd y thyroid a choeliag  

Mae plant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1 yn fwy tebygol 
o gael cyflyrau awtoimiwn eraill na’r rhai heb diabetes. Mae canllawiau 
NICE yn argymell y dylid gwirio plant a phobl ifanc sydd newydd gael 
diagnosis o diabetes Math 1 hefyd am glefyd y thyroid a choeliag adeg 
y diagnosis. Dangosodd archwiliad 2020-21 fod hyn yn digwydd i ryw 
bedwar o bob pump o blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 ymhen 90 
diwrnod o gael diagnosis.



11

C
yfl

yr
au

 y
 s

g
ri

n
iw

yd
 a

m
d

an
yn

t Clefyd coeliag

Clefyd y thyroid

84%  

81%  

87% 

85%  

0%  20% 40%  60% 80% 100% 

Canran y plant a’r bobl ifanc  â diabetes Math 1 a gafodd eu 
sgrinio o fewn 90 diwrnod o ddiagnosiss  

2020-21         2019-20  

Cafwyd cynnydd bychan yng nghanran y plant a’r bobl ifanc â 
diabetes Math 1 a gafodd eu sgrinio am glefyd thyroid a choeliag o 
gymharu ag archwiliad y flwyddyn flaenorol.

Addysg am gyfrif carbohydradau 

Dywed canllawiau NICE y dylai plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 
hefyd dderbyn addysg am gyfrif carbohydradau o amser y diagnosis. 
Mae hyn er mwyn eu helpu i gyrraedd targedau glwcos gwaed o’r 
cychwyn cyntaf.

Dangosir canrannau plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 a 
dderbyniodd addysg am gyfrif carbohydradau ymhen dwy wythnos 
o’u diagnosis yn 2020-21 o gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol ar y 
dudalen nesaf.
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  2020-21

  2019-20

  82%

  83%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Canran y plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 a dderbyniodd 
hyfforddiant cyfrif carbohydradau o fewn dwy wythnos i’w diagnosis

 2020-21 2019-20  

Mae’r NPDA hefyd yn casglu gwybodaeth am wiriadau iechyd 
ychwanegol ac apwyntiadau arbenigol y buwyd ynddynt (gweler 
tudalen 8) sy’n bwysig i gefnogi rheolaeth dda ar diabetes. Dangosir 
canrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 a dderbyniodd y 
rhain yn y tabl isod. Mae cyfran y plant a’r bobl ifanc â diabtes Math 1 a 
dderbyniodd y gwiriadau hyn a’r cyngor wedi gostwng ers y flwyddyn 
archwilio flaenorol. 

 

Asesiad 
seicolegol

Argymhellwyd 
brechiad ffliw

Rhoddwyd 
cyngor 
ar ‘reolau 
diwrnod 
salwch’

Gwiriad 
Prawf 
Ceton 
Gwaed

Cynigiwyd 
apwyntiad 
deietetig 
ychwanegol

2020 72 80% 82 8 8

201 8 8 89% 92 89%
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HbA1c 

BMI 

Cholesterol 

Urinary albumin 

Pwysedd 
gwaed

Arholiad traed

  58%

  49%

  40%

  69%

  64%

 62%

  63%

  65%

  83%
  95%

  94%

  90%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2020-21

Canran gwiriadau a dderbyniwyd yn 2019-20

Cwblhau gwiriadau iechyd  
Diabetes Math 2 
............................................
Mae canrannau’r plant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yng Nghymru 
a Lloegr a dderbyniodd bob un gwiriad iechyd (fel y’u disgrifir ar 
dudalen 7) ym mlwyddyn archwilio 2020-21 yn cael eu dangos isod, 
gyda’r canlyniadau o 2019-20 er mwyn cymharu.

Bu gostyngiad yn nifer y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 a 
dderbyniodd yr holl wiriadau iechyd a argymhellir, gyda dim ond 24% 
yn derbyn y chwech. Mae hyn yn is na’r ganran o blant a phobl ifanc â 
diabetes Math 1 a dderbyniodd y chwech. Mae diabetes Math 2 mewn 
ieuenctid yn ffurf ymosodol o’r cyflwr. Mae’r un mor bwysig i blant a 
phobl ifanc â diabetes Math 2 dderbyn yr holl wiriadau a argymhellir bob 
blwyddyn ag i’r sawl â diabetes Math 1. Gall gwiriadau iechyd rheolaidd 
helpu i sicrhau bod unrhyw broblemau iechyd cysylltiedig â diabetes 
Math 2 yn cael eu dal yn gynnar a’u rheoli’n dda.
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Gwiriadau ac apwyntiadau arbenigol eraill 

Am flwyddyn archwilio 2020-21, casglodd y tîm archwilio wybodaeth am 
wiriadau ac apwyntiadau arbenigol ychwanegol (gweler tudalen 8). Mae 
canrannau’r plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 2 a dderbyniodd yr rhain 
yn cael eu dangos yn y tabl isod. Mae’r rhain wedi gostwng o gymharu â’r 
flwyddyn archwilio flaenorol.

 

Argymhellwyd 
brechiad ffliw

Rhoddwyd 
cyngor 
am ‘reolau 
diwrnod 
salwch’

Cynigiwyd 
apwyntiad 
deietetig 
ychwanegol

Asesiad o’r 
angen am 
gefnogaeth 
seicolegol

20 6 49 78 61%

20 6 5 80% 7



15

Cwblhau gwiriadau iechyd  
Deall y canlyniadau 
............................................
Yn ystod blwyddyn gyntaf COVID-19 (2020-21) bu gostyngiad yn nifer y 
plant a’r bobl ifanc a dderbyniodd y gwiriadau iechyd a argymhellwyd 
iddynt . Mae’n bwysig iawn fod plant a phobl ifanc yn cael eu gwirio 
bob blwyddyn am arwyddion sy’n rhybuddio am gymhlethdodau 
cysylltiedig â diabetes. (Gweler tudalennau 24-25 am wybodaeth am 
gymhlethdodau).

Beth fedra’i wneud i helpu? 

•  Holwch eich tîm diabetes am wiriadau iechyd eich plentyn 
fel rhan o asesiad blynyddol. Gall adnabod problemau 
yn gynnar leihau’r risg o gymhlethdodau yn nes ymlaen. 
Os bydd eich plentyn yn colli unrhyw rai o’r gwiriadau 
allweddol adeg yr adolygiad blynyddol, mynnwch air â’ch 
tîm diabetes am hyn adeg ei apwyntiad nesaf.

•  Os na fedrwch ddod i unrhyw apwyntiad a drefnwyd, 
rhowch wybod i’ch tîm ymlaen llaw ac archebu eto er 
mwyn gofalu na chollir unrhyw wiriad.

Pa na chwblheir rhai gwiriadau neu y cânt eu 
methu?  

Mae nifer o resymau pam nad yw gwiriadau iechyd yn cael eu 
gwneud yn wastad. Er enghraifft:

•  Rhieni yn methu dod â’u plentyn i holl apwyntiadau’r clinig
•  Colli apwyntiadau adolygiad blynyddol
•  Ofni profion gwaed (mynnwch air â’ch clinig os ydych 

eisiau help gyda hyn)
•  Diffyg adnoddau a staffio yn y tîm diabetes



16

Ni ddylai’r posibiliadau hyn atal eich plentyn rhag derbyn y gwiriadau 
iechyd a argymhellir ymhen pob blwyddyn. Mae gwiriadau iechyd yn 
rhan o ganllawiau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ac y maent yn 
hanfodol i gadw plant a phobl ifanc â diabetes mewn iechyd da. 

Sut y gall clinigau wneud yn siwr fod pawb yn 
cael y gwiriadau a argymhellir? 

Yn ystod y cyfnod clo yn 202, bu’n rhaid i sawl ysbyty addasu er mwyn 
gwneud yn siwr fod plant a phobl ifanc yn derbyn eu gwiriadau iechyd 
yng nghanol COVID-19. Cawsom air â’r tîm yng Nghastell Nedd Port 
Talbot i wybod sut y gwnaethont hwy addasu eu gwasanaethau i 
gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn. 

......................................................................................
Ysbyty Castell Nedd Port Talbot:  

Yn ystod y clo yn 2020,fe wnaethom gynnal profion HbA1C gyrru-
trwodd oedd yn llwyddiannus iawn ac yn ffordd o gadw cysylltiad â’n 
teuluoedd

Byddai cleifion a rhieni yn gyrru at du blaen y clinig, gyda’r plant a’r 
bobl ifanc fel arfer yn dod â’u hoffer profi. Byddem yn dod at y car 
yn ein PPE, a byddai’r claf yn rhoi pigiad i’w fys ar ôl glanhau’r bys Os 
na fyddai ganddynt glytiau sychu, byddem yn darparu gwlân cotwm 
gwlyb a sych.  Byddai’r claf yn dal ei fraich allan drwy’r ffenest, 
ninnau’n cymryd y sampl gwaed i’r dadansoddydd HbA1c ac yna, gan 
ddefnyddio llawes yr oedd modd ei sychu, roeddem hefyd yn cymryd 
ei bwysedd gwaed.

Byddai cleifion oedd angen newid eu proffil yn gwneud yr un peth 
ac yn pasio’r dyfeisiadau allan i ni. Roeddem yn cymryd y ddyfais 
mewn clwt gwrthseptig, yn glanhau’r dyfeisiadau, newid ein PPE ac 
yna’n ailosod y pwmp a’i ddychwelyd.

......................................................................................
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Deilliannau - HbA1c 
................................................. 
Mae HbA1c yn farciwr o lefelau glwcos gwaed 
dros y dau neu dri mis blaenorol cyn profi.   
Mae’n mesur rheolaeth gyffredinol ar diabetes 
yn ystod y misoedd hyn. Mae’n aml yn cael ei 
drafod yn ystod eich apwyntiad yn y clinig.

Argymhellir y dylai pob plentyn a pherson 
ifanc â diabetes anelu at lefel HbA1c mor isel 
ag sydd modd, gyda tharged o 48 mmol/mol 
(6.5%) neu’n is.   Byddai hyn yn dangos fod 
lefelau glwcos gwaed wedi eu cadw yn bennaf 
o fewn yr ystod sy’n debygol o leihau’r risg o 
gymhlethdodau tymor-hir.

Mae lefel HbA1c uwchlaw 80 mmol/mol yn 
arwydd o lefelau glwcos gwaed uchel ac yn 
cynyddu’r risg o ddatblygu cymhlethdodau 
cysylltiedig â diabetes (gweler tudalennau 
24-25). Er bod nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n 
cwrdd â’r targed o 48 mmol/mol yng Nghymru 
a Lloegr yn isel, cynyddu y mae’r niferoedd bob 
blwyddyn.

Mae’r adran hon yn edrych ar ganlyniadau 
HbA1c plant a phobl ifanc â diabetes yng 
Nghymru a Lloegr yn 2020-21. 
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Canlyniadau HbA1c  
............................................

Y lefel gyfartalog (cymedrig) o HbA1c mewn plant a phobl ifanc â 
diabetes Math 1 yng Nghymru a Lloegr oedd 61 mmol/mol (7.7%) yn 
2020-21. Mae hyn 1 mmol/mol yn is nag yn 2019-20.

Y lefel gyfartalog (cymedrig) o HbA1c mewn plant a phobl ifanc â 
diabetes Math 2 yng Nghymru a Lloegr oedd 52 mmol/mol (6.9%) yn 
2020-21 Mae hyn 1 mmol/mol yn uwch nag yn 2019-20.

Dengys y graff isod yr HbA1c cymedrig am bob plentyn a pherson ifanc 
â diabetes am bob blwyddyn ers 2012. Mae hyn yn dangos gwelliant 
mewn HbA1c dros y 9 mlynedd a aeth heibio.

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Lloegr  69  69  67  64.5  64  64  61.5  61.5  61
Cymru  70  69  68  64.5  64  64.5  62  61.5  62
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% plant a phobl ifanc â DM1 o fewn yr ystodau targed yng Nghymru a Lloegr 

  2019-20         2020-21

  38%
  36%

Dangosir isod ganran y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 a 
gyrhaeddodd dargedau HbA1c yng Nghymru a Lloegr yn 2019-20 a 
2020-21 isod: 

O gymharu â’r flwyddyn archwilio flaenorol 
mae mwy o blant a phobl ifanc yn cyrraedd 
y targedau HbA1c is, ac yn gyffredinol, 
mae llai o blant a phobl ifanc yn mynd 
dros y gwerthoedd HbA1c uwch. Dengys 
y canlyniadau hyn welliant, ac y maent yn 
adlewyrchu’r gwaith caled a wnaed gan 
blant a phobl ifanc, eu teuluoedd a’u 
gwarcheidwaid a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i wella gofal diabetes i blant a 
phobl ifanc. 

Mae gweithgareddau gwella ansawdd 
Rhwydwaith Diabetes Cenedlaethol Plant a 
Phobl Ifanc a Rhaglen Ansawdd Diabetes Genedlaethol Plant a Phobl 
Ifanc hefyd yn cyfrannu at y canlyniadau hyn.

Holwch eich clinig diabetes am eu hymwneud â’r gweithgareddau hyn.



Technoleg-ucysylliedgâ
.................................................
Mae technolegau ar gael i gefnogi rheoli 
diabetes. Gallant fonitro lefelau glwcos gwaed 
cyfredol, eich rhybuddio am lefelau isel/uchel, 
dangos tueddiadau glwcos gwaed dros amser, 
a/neu helpu i gyflwyno inswlin yn awtomatig. 
Edrychodd yr ymchwiliad i’r technolegau 
cysylltiedig â diabetes a ddefnyddir yng 
Nghymru a Lloegr, gan gynnwys:

•  Therapi pwmp inswlin – gosod dyfais 
electronig fechan ar y corff, sy’n cyflenwi 
inswlin yn gyson dan y croen.

•  Monitors glwcos parhaus (CGM) – Dyfeisiadau 
bychain sy’n cael eu gwisgo ar eich croen. 
Maent yn mesur eich lefelau glwcos yn 
gyson. Mae’r dyfeisiadau hyn yn gadael i chi 
weld tueddiadau yn eich lefelau a gallant 
eich rhybuddio am lefelau uchel ac isel. Mae’r 
archwiliad yn casglu data am y defnydd 
o fonitors glwcos parhaus mewn amser 
gwirioneddol (rtCGM) gyda larymau.
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Technolegau cysylltiedig â 
diabetes Ein canfyddiadau 
............................................
Yn y flwyddyn archwilio 2020-21, yng Nghymru a 
Lloegr: 

• Yr oedd bron i ddau o bob pump o blant a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 yn defnyddio pwmp inswlin. 

• Yr oedd bron i draean o blant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yn 
defnyddio monitor glwcos parhaus mewn amser gwirioneddol 
(rtCGM)  gyda larymau. Mae hyn yn gynnydd o ryw naw y cant ers 
2019-20.

• Yr oedd plant iau, y rhai oedd yn byw yn yr ardaloedd lleiaf 
breintiedig a’r rhai o ethingrwydd gwyn yn fwy tebygol o 
ddefnyddio therapi pwmp inswlin na grwpiau eraill.   Yr oedd 
yr un peth yn wir am ddefnydd o rtCGM.   Fodd bynnag, rhwng 
blynyddoedd archwilio 2020/21 a 2019/20, cafwyd y cynnydd mwyaf 
yn y defnydd o rtCGM ymysg plant duon a phobl ifanc â diabetes 
Math 1 (87%).

• Dengys y tabl isod, yn gyffredinol, fod plant a phobl ifanc oedd 
yn defnyddio therapi pwmp inswlin yn fwy tebygol o fod â lefelau 
HbA1c is na’r rhai oedd yn defnyddio pigiadau inswlin:

 

Canran y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 yn 
cyrraedd targedau HbA1c fesul  y math o driniaeth 

≤48 
mmol/ 

mol

>48 &
≤53 

mmol/ 
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>53 &
≤58 
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>58 &
≤69 
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>69 &
≤76 
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>76 &
≤80 

mmol/ 
mol

>80
mmol/ 

mol

Pigiadau 
inswlin

11% 9% 1 2 9% 5% 1

Therapi 
pwmp 
inswlin

11% 1 19% 32 8% 4% 6%
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Delwedd gan Emma Galvin

• Yr oedd plant a phobl ifanc â diabetes Math 1 yn defnyddio rtCGM 
yn fwy tebygol o gwrdd targedau HbA1c is na’r rhai nad oedd:

Os hoffech wybod mwy am dechnolegau  cysylltiedig â diabetes, 
siaradwch â’ch timau diabetes am y dewisiadau sydd ar gael i chi.

 

Canran y plant a’r bobl ifanc â diabetes Math 1 yn 
cyrraedd targedau HbA1c trwy ddefnyddio RtCGM 

≤48 
mmol/ 

mol

>48 &
≤53 

mmol/ 
mol

>53 &
≤58 

mmol/ 
mol

>58 &
≤69 

mmol/ 
mol

>69 &
≤76 

mmol/ 
mol

>76 &
≤80 

mmol/ 
mol

>80
mmol/ 

mol

Defnyddio
rtCGM

1 1 19% 27 6% 3% 5%

Heb fod yn 
defnyddio 
rtCGM

9% 9% 1 27 10% 5% 1



Cymhlethdodau diabetes 
................................................. 
Mae gan blant a phobl ifanc â diabetes risg y o 
gymhlethdodau fydd yn effeithio ar eu pibelli 
gwaed. Mae’r NPDA yn edrych ar ganrannau 
plant a phobl ifanc â diabetes sydd eisoes 
wedi dechrau dangos arwyddion o ddatblygu’r 
problemau hyn. I leihau’r risg o ddatblygu 
cymhlethdodau cysylltiedig â diabetes, mae’n 
bwysig anelu am y lefel HbA1c isaf bosib, bwyta 
deiet iach, ac ymarfer yn rheolaidd. Gallwch 
drafod y pethau hyn gyda’ch clinig.

Gall y canlyniadau yn yr adran hon fod yn llai 
dibynadwy nag yn y blynyddoedd archwilio 
blaenorol gan i lai o blant a phobl ifanc dderbyn 
y gwiriadau iechyd cysylltiedig â’r canlyniadau 
ym mlwyddyn archwilio 2020/21.
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Diabetes Math 1 
............................................

Clefyd y llygaid 
Canfuwyd arwyddion cynnar o fwy o risg o broblemau 
gyda’r golwg a achoswyd gan ddifrod i’r pibelli gwaed 
yn y llygaid yn 17% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn 
5% yn uwch nag yn 2019/20.

Cafwyd albuminwria (arwydd rhybuddio am glefyd yr 
arennau) yn 10% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn 
1% yn is nag yn 2019/20.

Colesterol uchel 
yn 20% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn 1% yn 
uwch na 2019/20.

Pwysedd gwaed uchel
yn 31% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn 4% yn 
uwch na 2019/20.

Dros bwysau (gyda BMI o 25 neu’n uwch) 
Yr oedd dau o bob pump (41%) o blant 0 i 11 oed dros y 
pwysau a argymehllwyd am eu hoedran a’u taldra.
Mae hyn yn gynnydd o 5% ers 2019/20. O’r rhai 12 oed 
a hŷn, yr oedd 41% dros y pwysau a argymhellir; mae 
hyn yn ostyngiad o 2% ers 2019/20.
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Diabetes Math 2 
............................................

Clefyd y llygaid
Canfuwyd arwyddion cynnar o risg o broblemau 
gyda’r golwg a achoswyd gan ddifrod i bibelli gwaed 
yn y llygad mewn 4% o bobl ifanc (12 oed a hŷn). 
Mae hyn 2% yn is na 2019/20.

Gwelwyd abuminwria 
(arwyddion rhybuddio am glefyd yr arennau mewn 
chwarter (23%) o bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn yn 
gynnydd o 12% ers 2019/20.

Colesterol uchel
Gwelwyd hyn mewn bron i ddau o bob tri (28%) a 
bobl ifanc (12 oed a hŷn). Mae hyn 1% yn uwch nag yn 
2019/20.

Pwysedd gwaed uchel
Gwelwyd hyn yn hanner (49%) o bobl ifanc (12 oed a 
hŷn). Mae hyn 5% yn uwch na 2019/20.

Dros eu pwysau (gyda BMI o 25 neu’n uwch)
Yr oedd bron bob un (92%) o blant a phobl ifanc dros y 
pwysau a argymhellir iddynt.   Mae hyn 1% yn llai nag 
yn 2019/20.



Casgliadau
.............................................
• Blwyddyn archwilio 2020-21 oedd y flwyddyn archwilio lawn yr 

effeithiodd y pandemig COVID-19 arni. Er hyn, dangosodd timau 
diabetes pediatrig ymrwymiad parhaus i ymwneud â’r NPDA i helpu 
i gefnogi gwelliannau mewn gofal diabetes i blant a phobl ifanc.

• Dengys yr adroddiad fod nifer y plant â diabetes sy’n cael y 
gwiriadau iechyd a argymhellir wedi gostwng. 

• Cafwyd cynnydd amlwg yn niferoedd y plant a’r bobl ifanc a gafodd 
ddiagnosis o ddiabetes Math 1 o gymharu â blynyddoedd blaenorol.

• Bu tuedd gyson o HbA1c cenedlaethol cyfartalog is mewn diabetes 
Math 1. 

• Canfu’r NPDA wahaniaethau rhwng grwpiau ethnig yn y defnydd o 
dechnolegau cysylltiedig â diabetes gan gynnwys pympiau inswlin 
a monitors glwcos parhaus (CGM) ymysg plant a phobl ifanc â 
diabetes Math 1, gyda phlant a phobl ifanc DU leiaf tebygol o fod yn 
eu defnyddio. Fodd bynnag, dangosodd archwiliad 2020/21 mai’r 
cynnydd mwyaf yn y defnydd o CGM oedd ymysg plant a phobl 
ifanc Du ers 2019/20.

• Yr oedd llai o blant a phobl ifanc â diabetes Math 2 yn derbyn 
gwiriadau iechyd allweddol na’r rhai â diabetes Math 1.

Dylai rheini a gofalwyr plant a phobl ifanc â diabetes wneud y canlynol:

• Siarad â’u clinigau diabetes am dderbyn y gwiriadau iechya 
argymhellir am oedran eu plant, a thrafod eu canlyniadau.

• Gweithio gyda’u tîm diabetes i gael y lefel HbA1c gorau posib i’w 
plant, trwy anelu at y lefelau glwcos gwaed sydd o fewn targedau a 
osodir gan y clinigau.

• Parhau i gymryd rhan mewn arolygon boddhad a phrofiad lleol a 
chenedlaethol megis arolygon Mesur Profiad Rhieni a Chleifion a 
Adroddwyd (PREM) a redir gan yr NPDA, i wneud yn siwr y cedwir 
eu barn er mwyn gwella’r gwasanaeth.
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Sut mae’r archwiliad yn cefnogi 
gwelliannau mewn gofal diabetes
............................................ 
Ym mlwyddyn archwiliad 2020-21, mae’r NPDA wedi gwneud y canlynol:

•  Helpu clinigau diabetes pediatrig i rannu syniadau a gwersi yn 
ystod pandemig COVID-19, i wella gofal o bell i blant a phobl 
ifanc â diabetes.

•  Creu fideos arlein fel y gall teuluoedd gyrchu canlyniadau 
archwiliad a gwybodaeth yn hawdd.

•  Cyhoeddi adroddiadau cenedlaethol, rhanbarthol, clinig, 
Grwpiau Comisiynu Clinigol (CCG, Lloegr yn unig) a Bwrdd 
Iechyd Lleol (BILl, Cymru’n unig) i ganiatau cymharu gofal 
diabetes ac annog gwelliannau.

•  Cynghori byrddau iechyd Cymru ac 
Ymddiriedolaethau’r GIG yn Lloegr 
i gefnogi clinigau diabetes wrth 
ddychwelyd ers i COVID-19 darfu ar 
wasanaethau. 

•  Annog gwasanaethau i ddefnyddio 
system dal data NPDA (https://npda-
audit.rcpch.ac.uk/) i adnabod a dilyn 
cleifion sydd mewn perygl o golli 
eu gwiriadau iechyd cyn diwedd y 
flwyddyn.

•  Cynnal arolwg (https://www.rcpch.
ac.uk/NPDA-survey) o fwy na 10,000 
o blant a phobl ifanc a’u rhieni am eu 
profiadau o ofal a syniadau sut y gellid ei wella.

https://npda-audit.rcpch.ac.uk/pages/home
https://npda-audit.rcpch.ac.uk/pages/home
https://www.rcpch.ac.uk/work-we-do/quality-improvement-patient-safety/national-paediatric-diabetes-audit/patient-parent-experience
https://www.rcpch.ac.uk/work-we-do/quality-improvement-patient-safety/national-paediatric-diabetes-audit/patient-parent-experience


Canlyniadau’r NPDA Ar-lein  
https://npda-results.rcpch.ac.uk 
.............................................  
NPDA Results Online yw erfyn adrodd arlein yr NPDA. Mae’r erfyn 
hwn yn ei gwneud yn haws i rieni a gofalwyr, pobl ifanc â diabetes, a 
gweithwyr clinigol i gymharu’r gofal a ddarperir gan eu clinig gydag 
eraill yn y rhanbarth neu’r wlad. 

Mae NPDA Results Online yn gadael i chi 
wneud y canlynol: 

•  Gweld a chymharu’r canlyniadau am 
fesurau archwilio penodol yr NPDA 
megis deilliannau HbA1c, a chyfraddau 
cwblhau gwiriadau iechyd.

•  Gweld sut mae eich clinig neu ranbarth 
yn perfformio yn erbyn eraill.

•  Neu fe allwch lawrlwytho pdf o 
ganlyniadau eich clinig o dudalen 
adroddiadau gwefan yr NPDA:  
https://www. rcpch.ac.uk/resources/
npda-annual-reports

https://npda-results.rcpch.ac.uk/
https://www.rcpch.ac.uk/resources/npda-annual-reports
https://www.rcpch.ac.uk/resources/npda-annual-reports
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Geirfa
............................................. 
Albwminwria
*Gweler Albwmin yn yr wrin

Mynegai Màs y Corff (BMI)
Mesur o faint rhywun ar sail ei b/phwysau a’i d/thaldra. Fe’i defnyddir i 
bennu a yw rhywun o bwysau iach am ei d/thaldra.
BMI = pwysau/taldra

Proses gofal
Proses gofal yw gwiriad gofal iechyd hanfodol a ddylai gael ei gynnal o 
leiaf unwaith y flwyddyn, e.e., HbA1c neu wiriad taldra a phwysau. Mae rhai 
gwiriadau gofal iechyd sydd ond yn cychwyn unwaith i’ch plentyn gyrraedd 
12 oed, megis sgrinio llygaid. Holwch eich clinig am fwy o fanylion neu ewch i 
dudalennau 6 a 7.

Colesterol
Sylwedd brasterog sy’n hanfodol er mwyn i’r corff weithredu’n normal. Gall 
lefelau eithafol uchel o golesterol gael effaith andwyol ar iechyd.

Grwpiau Comisiynu Clinigol (CCG)
Cyrff y GIG a arweinir gan glinigwyr yw Grwpiau Comisiynu Clinigol, sy’n 
gyfrifol am gynllunio a chomisiynu gwasanaethau gofal iechyd dros eu 
hardal leol yn Lloegr.

Clefyd coeliag
Clefyd awtoimiwn (sy’n golygu bod y system imiwn trwy gamgymeriad yn 
ymosod ar feinwe iach yn y corff) a achosir gan adwaith y perfedd i glwten.

Monitor glwcos parhaus (CGM) / monitor glwcos parhaus amser 
gwirioneddol (rtCGM)
Dyfais fechan i chi ei gwisgo yn union dan eich croen. Mae’n mesur eich 
lefelau glwcos yn barhaus trwy gydol y dydd a’r nos, gan adael i chi weld 
tueddiadau yn eich lefelau ac yn eich rhybuddio am lefelau uchel ac isel.

Cetoasidosis diabetig (DKA)
Cyflwr difrifol a all ddigwydd mewn pobl â diabetes, sy’n arwydd o ddiffyg 
difrifol o inswlin Gall hyn ddigwydd os na roddir inswlin pan fydd ei angen 
neu yn ystod episodau o fathau eraill o salwch. *Gweler Cetonau.

Glwcos
Siwgr gwaed sy’n brif ffynhonnell ynni i’r corff.
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Partneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP)
Mudiad annibynnol a sefydlwyd i hyrwyddo ansawdd mewn gofal iechyd, i 
gynyddu’r effaith a gaiff archwilio clinigol ar wella ansawdd gofal iechyd.

Cetonau
Sylwedd cemegol yw ceton sy’n cael ei wneud gan y corff pan nad oes 
digon o inswlin yn y gwaed. Mae’n dod o dorri braster i lawr.

Gwiriadau iechyd allweddol
Gwahanol fesurau yw’r rhain y dylai gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eu 
cymryd fel rhan o ofalu am y sawl sydd â diabetes.

Cyfrif carbohydradau Lefel 3
Dull o weithio allan faint o inswlin mae ar unigolyn angen ei gymryd ar sail 
swm y carbohydradau a gymer.

Byrddau Iechyd Lleol (BILl)
Mae Byrddau Iechyd Lleol yn rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng 
Nghymru. Hwy sy’n gyfrifol am gynllunio, cyllido a chyflwyno gwasanaethau 
gofal iechyd yn eu hardaloedd lleol.

NICE
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) yn 
rhoi canllawiau cenedlaethol a chyngor er mwyn gwella iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Pwmp (Pwmp inswlin)
Dyfais electronig fechan sy’n rhoi i’ch corff yr inswlin rheolaidd mae arno ei 
angen trwy gydol y dydd a’r nos.

Rhaglen addysg strwythuredig
Rhaglen o addysg am hunan-reoli, wedi ei theilwrio i anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu, adeg y diagnosis cyntaf ac yn gyson trwy gydol 
yr amser y bydd y plentyn neu’r person ifanc yn mynychu’r clinig diabetes. 
Rhaglen yw hon a gynigir yn ychwanegol at yr addysg a ddarperir mewn 
cyfarfodydd ymgynghori rheolaidd gyda chleifion allanol.

Clefyd y thyroid
Clefyd sy’n achosi i chwarren y thyroid yn y gwddf gynhyrchu naill ai ormod 
neu ddim digon o hormon.

Albwmin yn yr wrin
Prawf ar yr wrin i wirio am bresenoldeb protein o’r enw albwmin.
Gall albwmin ollwng i’r wrin pan ddifrodir yr aren – albwminwria yw’r enw 
am hyn.
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Prosesu teg 
I ddysgu mwy am yr NPDA, cymharu canlyniadau clinigau, darllen yr 
hysbysiad preifatrwydd a deall sut y mae data eich plentyn yn cael ei 
ddefnyddio i fwrw ymlaen â gwelliannau cenedlaethol mewn gofal, 
ewch at www.rcpch.ac.uk/npda 

Delweddau 
Mae’r holl ddelweddau yn yr adroddiad hwn yn cael eu defnyddio at 
ddibenion darlunio yn unig. Model yw unrhyw unigolyn a ddarlunir yn y 
cynnwys, heb unrhyw gysylltiad na pherthynas â’r RCPCH, nac unrhyw 
agwedd o ofal iechyd cofforol.

Cafodd darluniau yn yr adroddiad hwn eu dylunio gan blant a phobl 
ifanc â diabetes, oedd yn mynychu clinig yng Nghymru neu yn Lloegr. 
Mae eu dyluniadau wedi eu cyflwyno i gystadleuaeth gelf yr NPDA 
am 2020/21oedd yn gofyn i blant a phobl ifanc ddylunio delwedd 
seiliedig naill ai ar ‘ymweliad da â chlinig diabetes’ neu ‘fyw’n iach gyda 
diabetes’.
 

https://www.rcpch.ac.uk/work-we-do/quality-improvement-patient-safety/national-paediatric-diabetes-audit
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