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1

Diben

Mae Gwasanaeth Tystiolaeth Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi
creu’r map tystiolaeth a’r naratif cryno hwn i alluogi’r Hyb Datblygu ac
Arloesi Gofal Sylfaenol a Chymunedol i rannu tystiolaeth yn ymwneud ag
effeithiolrwydd ac ymarfer presgripsiynu cymdeithasol i gefnogi
cydweithwyr sydd eisiau gweithredu’r ymyriadau hyn mewn lleoliadau
gofal sylfaenol a chymunedol ar draws Cymru.
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Negeseuon allweddol

Mae’r map tystiolaeth hwn yn edrych ar bresgripsiynu cymdeithasol ac yn
archwilio’r cwestiwn Sut, pam ac o dan ba amgylchiadau y gallai
ymyriadau, gwasanaethau neu raglenni anghlinigol, wedi eu targedu fod o
fudd i iechyd a llesiant unigolion a theuluoedd ag anghenion
cymdeithasol, emosiynol neu ymarferol?
Nododd mapio tystiolaeth ddau fath o dystiolaeth. Y rhain oedd tystiolaeth
ymchwil yn asesu effeithiolrwydd ymyriadau a thystiolaeth o brofiad: y
gwersi a ddysgwyd o’r profiad o ddylunio a gweithredu rhaglenni
ymyrraeth.
Yn seiliedig ar yr anghenion a dargedwyd, nodwyd dau brif fath o raglenni
neu ymyriadau anghlinigol:


Cynlluniau yn targedu anghenion seico-gymdeithasol, yn cynnwys
rhaglenni gweithiwr cyswllt (cynllunia’n cysylltu pobl â hwylusydd a
wnaeth eu hasesu a’u hatgyfeirio i ffynhonnell cymorth yn y
gymuned), rhaglenni celfyddydau cymunedol, rhaglen arddwriaeth
ac atgyfeirio i gyngor ar hawliau lles. Prif nodwedd y sail dystiolaeth
ymchwil ar gyfer y rhaglenni hyn yw gwerthusiadau cyn ac ar ôl heb
grwpiau cymhariaeth. Mae hyn yn golygu nad yw’r sail dystiolaeth
yn ddigonol i ateb cwestiynau am eu heffeithiolrwydd mewn modd
cadarn. Fodd bynnag, mae gwerthusiadau’r rhaglenni hyn yn
cynnwys llawer o dystiolaeth am y profiad o ddylunio a gweithredu
rhaglenni.



Cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff a rhaglenni colli
pwysau masnachol a fwriadwyd ar gyfer y rheiny sydd yn eisteddog
a/neu dros bwysau neu yn ordew. Nodwedd y sail dystiolaeth ar
gyfer yr ymyriadau hyn yw defnyddio grŵp rheoli. Dylai fod yn
bosibl ateb cwestiynau am effeithiolrwydd y rhaglenni hyn, er nad
yw’r gwerthusiadau hyn yn cynnwys llawer o dystiolaeth am y
profiad o ddylunio a gweithredu rhaglenni.
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Negeseuon allweddol am ddylunio
ymyriadau, gwasanaethau a rhaglenni

a

gweithredu



Mae tystiolaeth o brofiad y rheiny sy’n sefydlu rhaglenni yn
awgrymu bod yr amser sydd ei angen i sefydlu cynlluniau
presgripsiynu cymdeithasol yn cael ei danamcangyfrif yn aml.



Lle mae presgripsiynu cymdeithasol yn newydd i staff gofal
sylfaenol a’u cleifion, mae tystiolaeth o brofiad yn awgrymu ei fod
yn bwysig ymgysylltu â’r ddau grŵp. Mae angen i staff gofal
sylfaenol ddeall y gwasanaethau a’r ymyriadau sydd ar gael a’r hyn
y gallant ei gynnig. Mae angen i gleifion ddeall pam y maent yn cael
eu hatgyfeirio a pha fuddion a ragwelir.



Mae llawer o werthusiadau yn nodi’r angen i sefydlu llwybr
atgyfeirio clir, gyda dogfennau sy’n cefnogi asesu cymhwysedd a
gwerthuso. Mae tystiolaeth o brofiad yn awgrymu y dylai’r broses
atgyfeirio ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol gael ei integreiddio i
brosesau atgyfeirio sydd eisoes yn bodoli a dylai fod yn syml i’w
ddefnyddio. Roedd yr adborth i’r rheiny sy’n atgyfeirio ar ganlyniad
hyn yn annog atgyfeirio priodol.



Mae llawer o werthusiadau yn nodi anawsterau yn casglu data
canlyniad. Mae tystiolaeth o brofiad yn awgrymu y dylid ystyried
gwerthuso a chasglu data i gefnogi hyn pan mae’r rhaglenni’n cael
eu sefydlu. Problem benodol oedd y disgwyliad y byddai sefydliadau
cymunedol a gwirfoddol yn casglu data canlyniad. Gallai hyn ei
wneud yn ofynnol iddynt sefydlu prosesau ar gyfer gwneud hyn a
gallai fod yn arbennig o anodd pan nad yw sefydliadau cymunedol a
gwirfoddol yn cael cyllid penodol i gymryd rhan mewn cynlluniau
presgripsiynu cymdeithasol.



Mae tystiolaeth o brofiad yn awgrymu y gallai model gweithiwr
cyswllt lle mae deiliaid y swydd yn gyflogeion yn hytrach na
gwirfoddolwyr fod yn opsiwn gwell ar gyfer gwasanaeth hyblyg sy’n
gallu cefnogi anghenion cleifion. Mae angen adnoddau i recriwtio,
hyfforddi a chefnogi gweithwyr cyswllt. Mae profiad o waith cyswllt
a rhaglenni eraill lle nad yw staff yn brofiadol yn gweithio gyda
phobl â phroblemau iechyd meddwl yn awgrymu y bydd angen
hyfforddiant ychwanegol er mwyn sicrhau bod y grŵp cleientiaid
hwn yn cael y cymorth angenrheidiol i ymgysylltu’n llawn â’r
ymyriadau.



Dyllid annog y rheiny sydd yn gysylltiedig â mentrau presgripsiynu
cymdeithasol yng Nghymru i gynnal cofnod gwersi er mwyn hwyluso
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lledaenu addysg ymhellach, waeth beth sy’n cael ei gyflawni yn y
pen draw.

Negeseuon allweddol am y sail dystiolaeth ymchwil


Mae llawer o werthusiadau’n nodi nad yw cyfran sylweddol o’r
rheiny sy’n cael eu hatgyfeirio yn derbyn nac yn ymgysylltu â’r
ymyrraeth sy’n cael ei gynnig. Gallai ymchwil gael ei wneud i nodi
rhwystrau a hwyluswyr sy’n dylanwadu ar ymgymeriad ac ymlyniad,
gweithredoedd i leddfu’r rhwystrau hyn, ac awgrymu sut y gellid
targedu ymyriadau yn fwy effeithiol.



Roedd y modelau ar gyfer cynlluniau gweithwyr cyswllt yn amrywio.
Roedd rhai wedi eu lleoli mewn adeiladau ymarfer cyffredinol ac yn
cael eu hystyried fel aelodau o’r tîm gofal sylfaenol, tra bod eraill
wedi eu lleoli mewn sefydliadau gwirfoddol neu’n gweld cleientiaid
yn eu cartrefi eu hunain. Gallai ymchwil helpu i nodi’r model gorau i
annog atgyfeirio priodol ac ymchwilio a yw’r model a ddefnyddir yn
cael effaith ar yr ymyriadau a gyflwynir ac ymgysylltu â nhw.



Gallai ymchwil ystyried y graddau y mae gweithwyr cyswllt yn elfen
weithredol mewn presgripsiynu cymdeithasol, mewn rhai cynlluniau,
mae rôl y gweithiwr cyswllt yn ddwys, yn cynnwys asesiadau manwl
o gleientiaid. Mewn rhai enghreifftiau, mae hyn yn cynnwys cyfweld
ysgogiadol a gosod nodau. Gall rhai gweithwyr cyswllt wneud
apwyntiadau ar ran cleientiaid gyda’r gwasanaethau y maent yn
atgyfeirio iddynt, a gallant fynd gyda’r cyfranogwyr i’r apwyntiadau
neu’r gweithgareddau. Mae rhai mewn cyswllt rheolaidd â
chyfranogwyr ac yn cynnig cymorth parhaus. Gellid archwilio’r
graddau y mae’r berthynas rhwng y gweithiwr a’r cyfranogwr yn
ymyrraeth seico-gymdeithasol ynddo’i hun.



Cafodd yr ymarfer mapio tystiolaeth hwn ei lywio gan ddamcaniaeth
newid sydd yn hawlio bod ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol yn
arwain at ostyngiad yn y galw am ofal sylfaenol a chymunedol,
fyddai yn ei dro yn cynyddu cynaliadwyedd hirdymor y system.
Mae’r map tystiolaeth yn awgrymu nad oes digon o dystiolaeth, o
ran ei ansawdd tebygol a’r canlyniadau a nodir, i allu ateb y
cwestiwn hwn. O dan yr amgylchiadau hyn, gyda’r nod o wella
iechyd a llesiant y boblogaeth, dylid hefyd rhoi sylw priodol i
ddewisiadau amgen i fentrau presgripsiynu cymdeithasol lle gallai’r
sail dystiolaeth ar gyfer ymyrraeth fod yn fwy cadarn, a’r cynnig o
elw ar fuddsoddiad fod yn fwy sicr.
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3
3.1

Cefndir a chyd-destun
Diben y ddogfen hon

Mae Gwasanaeth Tystiolaeth Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi
creu’r map tystiolaeth a’r crynodeb naratif hwn i alluogi Hyb Datblygu ac
Arloesi Gofal Sylfaenol a Chymunedol i rannu tystiolaeth yn ymwneud ag
effeithiolrwydd ac ymarfer presgripsiynu cymdeithasol i gefnogi
cydweithwyr sydd eisiau gweithredu’r ymyriadau hyn mewn lleoliadau
gofal sylfaenol a chymunedol ledled Cymru.

3.2 Diffiniad o bresgripsiynu cymdeithasol
Mae presgripsiynu cymdeithasol yn ffordd o gysylltu unigolion â ffynonellau cymorth
anghlinigol yn y gymuned. Nid oes unrhyw ddiffiniad cytûn sydd yn cwmpasu’r hyn
sy’n cael ei bresgripsiynu, i bwy, gan bwy, sut na phryd. Nid yw’r term ambarél
presgripsiynu cymdeithasol yn cael ei ddewis yn gyffredinol, am y gallai
feddyginiaethu’r weithred o gysylltu pobl ag asedau cymunedol mewn ffordd nad
yw’n ddefnyddiol. Fe’i defnyddir yn y ddogfen hon fel pwynt cyfeirio cyffredin yn unig.

3.3 Rôl mapio tystiolaeth
Mae mapio tystiolaeth yn caniatáu adnabod cynhwysfawr, trefnu a
chrynhoi tystiolaeth yn ymwneud â thestun eang, ond nid yw’n cynnwys
arfarnu’r ffynonellau a nodir yn feirniadol. Mae mapiau tystiolaeth yn
ddefnyddiol ar gyfer archwilio cwestiynau eang a nodi bylchau mewn
tystiolaeth.
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Dull

Mae manylion llawn y dull a ddefnyddir i greu’r adroddiad hwn wedi eu
cynnwys yn y ddogfen dechnegol ategol; mae hyn yn cynnwys sut cafodd
y ffynonellau eu nodi a’u dewis (meini prawf cynhwysiant) a sut cafodd y
wybodaeth o ddiddordeb ei dethol.
Am fod presgripsiynu cymdeithasol yn ymyrraeth gymhleth a allai
gynnwys cyfres o weithredoedd, gallai ei effeithiolrwydd ddibynnu ar y
cyd-destun h.y. cael ei ddylanwadu’n benodol gan y ffordd y cânt eu
cyflenwi. Cafodd damcaniaeth newid ei datblygu i ddisgrifio sut a pham y
gallai presgripsiynu cymdeithasol effeithio ar gynaliadwyedd gofal
sylfaenol a chymunedol. Defnyddiwyd y ddamcaniaeth newid hon i
ddatblygu’r cwestiynau a’r meini prawf cynhwysiant a ddefnyddiwyd ar
gyfer mapio tystiolaeth.
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4.1

Cyfleu damcaniaeth newid

Mae gweithgareddau presgripsiynu cymdeithasol yn rhoi mynediad i
gymorth a/neu ymyriadau sy’n cael eu hystyried (naill ai’n uniongyrchol
neu’n anuniongyrchol) i fod o fudd i iechyd a llesiant, a gallai arwain at lai
o alw ar ofal sylfaenol a chymunedol yng Nghymru. Mae gostyngiad yn y
galw ar ofal sylfaenol a gofal cymunedol yn cyfrannu at gynaliadwyedd
system. Er y caiff ei gydnabod nad effaith gwasanaeth yw’r unig
ganlyniadau o ddiddordeb, ymddengys ei fod yn ysgogwr pwysig o
ddiddordeb mewn presgripsiynu cymdeithasol. Defnyddiwyd mapio
tystiolaeth i nodi a oedd tystiolaeth ar gael i brofi’r rhagdybiaethau a
wnaed o fewn damcaniaeth newid pwrpasol (Ffig. 1).
Ffig. 1: Damcaniaeth newid a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r map tystiolaeth presgripsiynu
cymdeithasol hwn.

Ymyrraeth

Canlyniadau
canolradd

•Mae ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol o fudd i iechyd a llesiant. Rhagdybiaethau:
Mae ymyriadau cymorth wedi ei bresgripsiynu yn cael eu derbyn gan y rheiny y maent wedi
eu presgripsiynu ar eu cyfer; Mae ymyriadau/cymorth anghlinigol yn arwain at welliannau
mewn iechyd a llesiant; Nid yw hunaniaeth y rhagnodydd yn cael unrhyw effaith ar
ymgymeriad na'r canlyniadau; Nid yw'r mecanwaith atgyfeirio yn cael unrhyw effaith ar
ymgymeriad na'r canlyniadau

•Mae gwelliannau yn iechyd a llesiant unigolyn yn lleihau eu hangen am ofal sylfaenol a
chymunedol. Honiadau: Mae presgripsiynu cymdeithasol yn arwain at atal salwch/dirywiad
mewn cyflyrau sydd eisoes yn bodoli neu'n cynyddu hunan-reolaeth. Mae'r rhain yn eu tro yn
arwain at lai o alw.

•Mae gostyngiad yn y galw am ofal sylfaenol a chymunedol yn cynyddu cynaliadwyedd
hirdymor y system

Canlyniad

4.2 Cwestiynau ar gyfer mapio tystiolaeth
Y cwestiwn sylfaenol ar gyfer y map yw:
Sut, pam ac o dan ba amgylchiadau y gallai ymyriadau,
gwasanaethau neu raglenni anghlinigol wedi eu targedu fod o fudd i
iechyd a llesiant unigolion a theuluoedd ag anghenion cymdeithasol,
emosiynol neu ymarferol?
Y cwestiynau eilaidd yw:
7

Pa ganlyniadau neu fuddion a fwriedir sydd o ddiddordeb i fodelau
presgripsiynu cymdeithasol?
Pa grwpiau o fuddiolwyr a nodir i fod yn addas i’w targedu wrth
ddefnyddio ymagwedd presgripsiynu cymdeithasol?
Pa fathau o ymyriadau sy’n cael eu hybu yng nghyd-destun
presgripsiynu cymdeithasol ac a oes gan y rhain unrhyw
nodweddion a rennir?
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Canlyniadau

Fe wnaeth chwe deg dau o’r ffynonellau fodloni’r meini prawf cynhwysant
ar gyfer y map tystiolaeth. Mae manylion y llif o ffynonellau trwy’r broses
fapio wedi eu cynnwys yn yr adroddiad technegol.
Mae’r ffynonellau sydd wedi eu cynnwys yn disgrifio chwe math o fentrau
presgripsiynu cymdeithasol (Tabl 1). Mae’r rhain yn rhaglenni gweithiwr
cyswllt (cynlluniau ar gyfer cysylltu pobl â hwylusydd sydd yn eu hasesu
ac yn eu hatgyfeirio i gymorth cymunedol); rhaglenni celfyddydau
cymunedol; rhaglen arddwriaeth; cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud
ymarfer corff; rhaglenni colli pwysau masnachol ac atgyfeirio i gyngor
hawliau lles. Er y cafodd y cynlluniau eu dyrannu i un math mwyaf addas
o raglen at ddibenion y mapio hwn, roedd rhywfaint o orgyffwrdd.
Tabl 1: Math o fenter presgripsiynu cymdeithasol a nifer y ffynonellau a
ganfuwyd
Math o gynllun/rhaglen
Nifer o ffynonellau
Atgyfeirio i weithiwr cyswllt/ cyfeirio
15
Rhaglenni celfyddydau cymunedol
8
Rhaglen arddwriaeth
1
Cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud
33
ymarfer corff
Rhaglenni colli pwysau masnachol
4
Cyngor ar hawliau lles
1

5.1 Atgyfeirio at weithiwr cyswllt
5.1.1

Trosolwg

Edrychodd pymtheg o’r ffynonellau sydd wedi eu cynnwys ar raglenni
gweithiwr cyswllt a/neu gyfeirio. Nid oedd y rhan fwyaf o’r gwerthusiadau
yn cynnwys grŵp cymharu. Mae crynodeb o’r mathau o ffynhonnell wedi
ei gynnwys yn Nhabl 2.
Tabl 2: Nifer a’r math o atgyfeirio at weithiwr cyswllt
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Math o ffynhonnell
Adolygiad cwmpasu systematig (3 RCT, 1 astudiaeth garfan, 3 gwerthusiad)
Hap-dreialon a reolir (RCT)
Astudiaeth a reolir nad yw ar hap
Gwerthuso prosiect/ astudiaeth cyn ac ar ôl heb ei reoli
Heb ei reoli – elw cymdeithasol ar fuddsoddiad

5.1.2

Nifer
1
2
1
10
1

Nodweddion ymyriadau a modelau

Rhaglenni gweithiwr cyswllt oedd y rheiny ble’r oedd y cyfranogwyr, fel
arfer, yn cael eu hatgyfeirio o iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, neu’r
rheiny oedd wedi eu hunan-atgyfeirio, i hwylusydd oedd yn asesu eu
hanghenion ac yn eu cyfeirio at ystod eang o adnoddau ac ymyriadau
cymunedol. Yn fras, diben y cynlluniau hyn oedd gwella iechyd a llesiant
trwy hwyluso cyswllt â phobl, grwpiau neu sefydliadau cymunedol eraill.
Cafodd ystod o fodelau eu disgrifio, o ran rôl y gweithiwr cyswllt a’r
gwasanaethau yr oedd y cyfranogwyr yn cael eu cyfeirio iddynt. Roedd y
rhan fwyaf o weithwyr cyswllt yn cael eu cyflogi gan asiantaethau
gwirfoddol1, 2, 5, 7-10, 13; dim ond un enghraifft ddefnyddiodd gweithwyr
cyswllt oedd yn wirfoddolwyr10. Cafodd problemau eu hamlygu yn
ymwneud â’r defnydd o wirfoddolwyr: y rhain oedd diffyg hyblygrwydd
mewn perthynas ag oriau gwaith a’r rolau yr oedd gwirfoddolwyr yn barod
i ymgymryd â nhw10.
Roedd gan weithwyr cyswllt amrywiaeth o rolau, roeddent yn asesu’r
rheiny oedd wedi eu hatgyfeirio ac yn cysylltu â meddygfeydd a
darparwyr gwirfoddol1-15. Roedd yr asesu yn fanwl yn aml, yn ystyried
anghenion a dyheadau’r cyfranogwyr6-13 ac weithiau’n cynnwys gosod
nodau6, 9, 13. Roedd gweithwyr cyswllt yn rhoi cymorth dilynol ar ôl yr
asesiad cychwynnol. Roeddent yn annog cyfranogwyr i gael cyswllt â
sefydliadau a grwpiau yr oeddent yn cael eu hatgyfeirio atynt, yn gwneud
apwyntiadau ar eu cyfer, ac mewn rhai cynlluniau yn mynd gyda nhw i’r
cyfarfodydd hyn1, 2, 4, 5, 9, 11-13. Roedd rhai yn ymweld â’r cyfranogwyr yn
eu cartrefi yn rheolaidd1.
Mewn rhai enghreifftiau, roedd gweithwyr cyswllt wedi eu lleoli mewn
adeiladau gofal sylfaenol4. Mewn un arall roeddent yn rhan o Dimau
Rheoli Achos Integredig7, 8. Mewn un enghraifft, roedd clinigau
presgripsiynu cymdeithasol yn cael eu cynnal gan y gweithiwr cyswllt yn y
feddygfa6. Roedd gweithwyr cyswllt hefyd wedi eu lleoli yn asiantaethau’r
sector gwirfoddol5, 6, 9. Nododd rhai ffynonellau’r angen am adnoddau i
recriwtio, hyfforddi a rhoi cymorth parhaus i weithwyr cyswllt1, 5, 10.
Roedd rhai cynlluniau ond yn cael eu hariannu i gefnogi swyddogaeth y
gweithiwr cyswllt6. Roedd eraill yn cael cyllid ar gyfer gweithwyr cyswllt ac
i gomisiynu gwasanaethau o’r sector gwirfoddol a chymunedol1, 5, 7-10, 1215
.
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Nid oedd llawer o ffynonellau yn rhoi manylion y mecanwaith atgyfeirio.
Roedd cyfranogwyr yn cael eu hatgyfeirio i ystod o sefydliadau cymunedol
a gwirfoddol (e.e. y Lleng Brydeinig, Crisis, Multiple Sclerosis Society, Age
UK)2, 5 ac ystod o wasanaethau (e.e. gefeillio, trafnidiaeth, tasgmyn)5.
Gwnaed atgyfeiriadau hefyd i gyfleoedd gwirfoddoli, gweithgareddau
corfforol, cyflogaeth arbenigol a gwasanaethau cyfreithiol6 yn ogystal â
chymhorthdal tai, cymorth ariannol a rheoli dyledion a gwasanaethau sy’n
cynnig cymorth ar gyfer problemau perthynas a phroblemau teuluol11.

5.1.3

Buddiolwyr a fwriadwyd a gwirioneddol

Targedir cynlluniau a gallant fod o fudd i’r rheiny â chyflyrau hirdymor, yn
cynnwys problemau iechyd meddwl1, 5, 7, 8, 10, 11, 14; yr henoed1, 9; y rheiny
sydd wedi eu hynysu’n gymdeithasol1, 5, 9 ; y rheiny sy’n defnyddio lefel
uchel o ofal sylfaenol1, 11; y rheiny yr ystyrir bod ganddynt broblemau
seico-gymdeithasol2, 4, 10 (yn cynnwys profedigaeth, straen, anhawster yn
addasu’n seicolegol i salwch); y rheiny â phroblemau cyffuriau ac alcohol2,
14
; y rheiny o gymdogaethau difreintiedig3; gofalwyr9, 11, 15; y rheiny â
phroblemau tai10; y rheiny â phroblemau ariannol10, 11 a’r rheiny sydd yn
ddi-waith11.

5.1.4

Canlyniadau a buddion a ragwelir ac a arddangosir

Rhagwelwyd llawer o fuddion i gyfranogwyr oedd yn ymgysylltu â
chynlluniau presgripsiynu cymdeithasol wedi ei hwyluso gan weithiwr
cyswllt. Roedd y rhain yn cynnwys cryfhau’r rhwydweithiau cymdeithasol1,
13
; gostyngiad yn y defnydd o ofal iechyd1, 4, 9, 10, 12; gwelliant mewn
problemau seico-gymdeithasol1, 4; cael cyflogaeth1, 13; cynnydd mewn
ymddygiad iechyd a’r defnydd o wasanaethau ataliol1, 3, 13; gwelliannau i
les meddwl3, 4, 9, 11, 13, 15; gwelliannau mewn canlyniadau clinigol12;
gwelliannau i ansawdd bywyd12 a gwelliannau o ran hunanreolaeth
cyflyrau hirdymor15.
Mae’r buddion a nodir yn cynnwys gostyngiad mewn ynysu cymdeithasol
a theimladau o unigrwydd1, 2, 13; gwelliannau i les meddwl3, 4, 9, 13, 15;
cynnydd mewn ymddygiad iach3 a gwelliannau i ansawdd bywyd12. Roedd
effaith cynlluniau ar y defnydd o’r gwasanaeth iechyd yn anghyson1, 4, 6-8,
12, 13
ac un canlyniad a nodwyd ar hyn oedd nad oedd yr holl werthusiadau
yn newidiadau i’r defnydd o ofal iechyd9, 10. Buddion a ragwelir lle nad
oedd unrhyw ganlyniadau oedd cyflogaeth a gwelliannau o ran
hunanreolaeth cyflyrau hirdymor1, 13, 15.

5.2 Rhaglenni celfyddydau cymunedol
5.2.1

Trosolwg
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Cafodd wyth gwerthusiad eu cynnwys yn y map er nad oedd un yn
cynnwys grŵp cymharu.

5.2.2

Nodweddion ymyriadau a modelau

Mae’r ffynonellau sy’n gwerthuso rhaglenni’r celfyddydau yn disgrifio
elfennau tebyg. Yn gyffredinol, roedd y rhain yn weithgareddau creadigol,
er enghraifft tynnu llun a phaentio19, 20 er bod rhaglenni’n cynnwys
garddwriaeth, ysgrifennu creadigol a ffotograffiaeth wedi eu cynnwys
hefyd18. Roedd rhai cynlluniau’n cynnwys teithiau i orielau, amgueddfeydd
a digwyddiadau diwylliannol eraill22.
Roedd rhai rhaglenni’n cynnwys atgyfeirio i gydlynydd16, 22. Gwnaed
atgyfeiriadau gan ystod o unigolion ac asiantaethau: roedd y rhan fwyaf
yn cynnwys atgyfeirio gan feddyg teulu16-20, 22 ond roedd rhai yn caniatáu
hunan-atgyfeirio17, 21-23. Roedd ffynonellau atgyfeirio eraill yn cynnwys
gofal eilaidd17; timau iechyd meddwl18; 22 y gwasanaeth prawf18;
cynghorwyr y Ganolfan Waith18, 22, 23; cynghorwyr ar drais domestig18; y
Rhaglen Gwella Mynediad at Therapïau Seicolegol19 a gwasanaethau
gwirfoddol18, 21.
Roedd comisiynu ac ariannu’n amrywio ar draws rhaglenni. Roedd un
rhaglen wedi cael ei chomisiynu gan asiantaeth wirfoddol leol16; roedd
rhai yn rhan o raglen a gomisiynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig17,
22
; roedd rhai rhaglenni wedi eu comisiynu gan awdurdodau lleol18, 19; dau
gan ymddiriedolaethau gofal sylfaenol18, 23; roedd un cynllun yn yr Alban
yn gomisiwn ar y cyd gan awdurdod lleol/ Gwasanaeth Iechyd
Cenedlaethol21. Ymddengys bod y rhan fwyaf o raglenni wedi cael eu
darparu heb unrhyw gost i’r cyfranogwyr. Roedd un rhaglen yn gallu cael
ei ddefnyddio gyda chronfa alluogi oedd yn caniatáu’r cyfranogwyr i
ddewis pa wasanaethau yr oeddent eisiau eu defnyddio18.
Roedd y rhaglenni’n amrywio o ran hyd: roedd y rhan fwyaf yn parhau am
10 i 12 wythnos16, 18-20 ac eraill hyd at chwe mis18, 22. Roedd rhai
rhaglenni’n cael eu darparu mewn meddygfeydd19, 20. Roedd y rheiny
oedd yn darparu’r rhaglenni yn cynnwys artistiaid20, 23, hwyluswyr y
celfyddydau16, 22 a mentrau cymdeithasol19.

5.2.3

Buddiolwyr a fwriadwyd a gwirioneddol

Roedd rhaglenni’r celfyddydau yn targedu tri grŵp. Y rheiny oedd yn profi
ynysu cymdeithasol (fel arfer o ganlyniad i broblemau iechyd) 16, 18; pobl
â salwch meddwl (p’un ai’n ysgafn, cymedrol neu ddifrifol)17-22 ac roedd
un cynllun yn canolbwyntio ar rieni newydd, gofalwyr a phobl â chyflyrau
hirdymor.
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5.2.4

Canlyniadau a buddion a ragwelir ac a arddangosir

Roedd buddion rhaglenni’r celfyddydau a fwriadwyd yn cynnwys cynnydd
mewn hunanhyder; llai o ynysu cymdeithasol; sefydlu cyfeillgarwch
newydd, syniad o berthyn a chydlyniad grŵp16, 20; gwelliannau i les
meddwl16-22; cynhwysiant cymdeithasol a grymuso17; gostyngiad mewn
dibyniaeth ar feddyginiaeth am iselder a gorbryder, ac o ran amser
cyswllt â meddyg teulu22 a gwelliant mewn sgiliau cymdeithasol,
llythrennedd a chynllunio gyda’r nod o gynyddu rhagolygon cyflogaeth22.
Y buddion a nodwyd oedd gwelliannau i les meddwl16, 17, 19-21, 23.

5.3 Rhaglen arddwriaeth
Cafodd un gwerthusiad gwasanaeth o raglen arddwriaeth ei gynnwys, lle’r
oedd canlyniadau’n cael eu mesur gan ddefnyddio ymagwedd cyn ac ar ôl
heb unrhyw grŵp cymharu24. Roedd y rhaglen yn cyflwyno ystod o
weithgareddau garddwriaethol, gyda chyfle i gael cymhwyster City and
Guilds. Nid oes unrhyw wybodaeth am y ffordd y cafodd y rhaglen ei
hariannu, ei chyflenwi na’r ffordd y cafodd atgyfeiriadau eu gwneud wedi
eu cynnwys yn yr adroddiad.
Y buddiolwyr a fwriadwyd oedd oedolion â phrofiad uniongyrchol o drallod
meddwl, ond ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ynghylch pwy
dderbyniodd y rhaglen. Y buddion a ragwelir oedd gwelliannau mewn lles
meddwl ac iechyd corfforol; gostyngiad yn y stigma sydd yn gysylltiedig â
salwch meddwl; gwelliant mewn rhwydweithiau cymdeithasol a
chynhwysiant cymdeithasol; datblygu sgiliau newydd; hwyluso mynediad i
ystod o gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth a chymorth
gydag ystod o faterion cymdeithasol, llesiant ac iechyd.

5.4 Cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff
5.4.1

Trosolwg

Rhoddodd cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff gyfrif am y
gyfran uchaf o ffynonellau a gynhwyswyd (33 o ffynonellau; 53% o’r
cyfanswm). Roedd y rhan fwyaf o’r gwerthusiadau a restrwyd yn Nhabl 3
yn defnyddio grŵp cymharu.
Tabl 3: Nifer o raglenni atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff a’r math o
ffynhonnell
Math o ffynhonnell
Nifer
Adolygiad systematig a meta-ddadansoddiad
1
Adolygiad systematig a gwerthuso economaidd
1
Adolygiad systematig
8
Adolygiad llenyddiaeth nad yw’n systematig
1
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Hap-dreial wedi ei reoli
Hap-dreial wedi ei reoli gyda gwerthusiad
economaidd
Treial wedi ei reoli nad yw ar hap
Gwerthusiad, astudiaeth cyn ac ar ôl heb ei reoli
Astudiaeth hydredol
Arolwg
Dulliau cymysg

5.4.2

5
4
1
8
1
2
1

Nodweddion ymyriadau a modelau

Roedd yr atgyfeiriadau yn gyffredinol o ofal sylfaenol i hwylusydd ymarfer
corff a gynhaliodd asesiad, datblygu rhaglen wedi ei theilwra a
goruchwylio hyn26, 28, 33, 36, 40 42, 45, 51. Roedd yr atgyfeiriadau naill ai wyneb
yn wyneb ar ôl ymgynghoriad gyda meddyg teulu, neu anfonwyd llythyr
at y rheiny a nodwyd o restr practis meddyg teulu yn eu gwahodd i
fynychu. Roedd hwyluswyr ymarfer corff fel arfer yn arbenigwyr ymarfer
corff oedd wedi cael hyfforddiant, er bod rhywfaint o amrywiaeth o ran eu
rôl. Roedd rhai yn defnyddio cyfweld ysgogiadol36, 48, 52, 54, gyda rhai
cynlluniau’n disgrifio rôl fwy dwys i’r hwyluswyr36, a rhai yn cynnwys
deunydd ysgrifenedig26. Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau’n cynnig
gweithgareddau campfa a phwll25-27, 42-45, 53, 54. Roedd y cynlluniau hefyd
yn cynnwys teithiau cerdded â thywysydd27, 28, 40, 42, 54; gweithgareddau
yn y cartref27, 32, 54 a sesiynau wedi eu cyflwyno yng nghartrefi’r
cyfranogwyr eu hunain27, 54.

5.4.3

Buddiolwyr a fwriadwyd a gwirioneddol

Roedd y rhan fwyaf o raglenni’n targedu’r rheiny oedd yn eisteddog gydag
un neu fwy o ffactorau risg o glefyd coronaidd y galon (CHD) 26, 28, 34-36, 3941, 43, 44, 51-54
. Cafodd y rheiny â phroblemau cyhyrysgerbydol25 neu
gyflyrau hirdymor eraill27, 31, 32, 40, 43, 44, 53 (yn cynnwys clefyd rhwystrol
cronig yr ysgyfaint (COPD), diabetes, strôc a phroblemau niwrolegol)
hefyd eu targedu, yn ogystal â’r rheiny (yn llai cyffredin) oedd â
phroblemau iechyd meddwl29, 55. Roedd dau gynllun wedi eu bwriadu ar
gyfer y rheiny oedd dros bwysau neu’n ordew48, 49, 51.

5.4.4

Canlyniadau a buddion a ragwelir ac a arddangosir

Rhagwelodd ac arddangosodd cynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud
ymarfer corff gynnydd mewn gweithgaredd corfforol a ffitrwydd corfforol a
gwelliannau mewn ffactorau risg CHD. Roedd y canlyniadau eraill a
arddangoswyd yn cynnwys gwelliannau mewn ansawdd bywyd27, 43, 44, 54;
newidiadau yn y defnydd o ofal iechyd28 a newidiadau i les meddwl29, 31, 32,
36, 43, 44
. Canlyniad annisgwyl a nodwyd ar gyfer pobl hŷn a menywod oedd
y budd a gafwyd o agweddau cymdeithasol dosbarthiadau grŵp56.
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5.5 Rhaglenni colli pwysau masnachol
5.5.1

Trosolwg

Cafodd pedair astudiaeth yn gwerthuso rhaglenni colli pwysau masnachol
eu cynnwys. Y rhain oedd un RCT, un RCT â gwerthusiad economaidd a
dau werthusiad heb unrhyw grŵp cymharu.

5.5.2

Nodweddion ymyriadau a modelau

Cafodd cyfranogwyr gynnig mynediad am ddim naill ai i ymyriadau Weight
Watchers®58-60 neu Slimming World®61. Cawsant eu hatgyfeirio i’r rhaglen
naill ai trwy eu meddyg teulu neu nyrs eu practis.

5.5.3

Buddiolwyr a fwriadwyd a gwirioneddol

Roedd y rhaglen Weight Watchers® yn targedu oedolion â mynegai mas y
corff (BMI) o 27 i 35 a Slimming World® yn targedu’r rheiny â BMI dros
30.

5.5.4

Canlyniadau a buddion a ragwelir ac a arddangosir

Y canlyniad a ragwelwyd ar gyfer rhaglen Weight Watchers® oedd colli
pwysau58, 59. Canlyniadau eraill a nodwyd oedd newidiadau mewn BMI,
mesuriad o amgylch y canol a mas braster, newidiadau i fioddangosyddion y perygl o glefyd cardiofasgwlaidd, pwysedd gwaed a
phresgripsiynau cyffuriau gostwng pwysedd gwaed58, 59. Y canlyniadau a
ragwelwyd ar gyfer rhaglen Slimming World® oedd ymgymeriad, parhad a
cholli pwysau, ffactorau sydd yn gysylltiedig â chyfranogiad a chost y
cynllun o’i gymharu ag opsiynau’r GIG61.

5.6

Atgyfeirio i gyngor am hawliau lles

Edrychodd un gwerthusiad ar effaith atgyfeirio o ofal sylfaenol i raglen
allgymorth Cyngor ar Bopeth (CAB) am gyngor am hawliau lles62. Ni
nodwyd y buddiolwyr a fwriadwyd ond roedd y gwerthusiad yn
canolbwyntio ar effaith ganfyddedig atgyfeirio i’r CAB a baich gwaith ei
staff; amlder materion iechyd meddwl ymysg y rheiny a atgyfeiriwyd ac
effaith atgyfeirio i CAB ar apwyntiadau (meddyg teulu, nyrs ac
apwyntiadau eraill); atgyfeirio (i wasanaethau iechyd meddwl, gyda
rhesymau) a phresgripsiynu (gwrthiselyddion a hypnotigion/anxiolytics).
Nododd awduron y gwerthusiad bod gan bron hanner y rheiny a
atgyfeiriwyd i CAB faterion iechyd meddwl62.
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5.7 Gwersi dylunio a gweithredu ymyriadau
Nododd nifer o ffynonellau gweithwyr cyswllt yr angen i ymgysylltu ag
atgyfeirwyr a chleifion, gan fod atgyfeirio i gymorth anghlinigol yn brofiad
newydd i’r ddau3, 6, 9, 11, 12, 14. Dywedwyd bod yr adborth i atgyfeirwyr ar y
rheiny a atgyfeiriwyd yn hybu atgyfeirio a chynyddu priodoldeb
atgyfeirio3, 10. Nodwyd yr angen i’r system atgyfeirio integreiddio â
systemau presennol a dylai’r broses fod yn syml3, 9, 10. Nodwyd yr angen
am lwybr atgyfeirio clir gyda dogfennau sy’n cefnogi asesu cymhwysedd
hefyd gan un o werthusiadau rhaglen y celfyddydau23.
Nododd nifer o werthusiadau o gynlluniau gweithwyr cyswllt fod yr amser
oedd yn ofynnol i sefydlu’r cynllun wedi cael ei danamcangyfrif9. Cafodd
hyn hefyd ei gydnabod ar gyfer cynlluniau’r celfyddydau cymunedol19.
Cafodd rhai problemau casglu data i gefnogi gwerthusiad eu nodi gan
gynlluniau gweithwyr cyswllt, yn arbennig lle’r oedd hyn yn gofyn am
gydweithredwyr sefydliadau gwirfoddol a chymunedol nad oedd efallai
wedi cael eu hariannu i gasglu gwybodaeth am berfformiad6, 9, 13, 15.
Cafodd pwysigrwydd asesu canlyniadau a fwriadwyd fel elfen o werthuso’r
prosiect a’r angen am astudiaethau wedi eu rheoli gyda meintiau sampl
oedd yn ddigonol i ddangos effaith ei nodi gan un o’r gwerthusiadau o
raglen celfyddydau cymunedol17. Nododd rhaglen celfyddydau cymunedol
arall yr angen i sicrhau bod data gwerthuso’n cael ei gasglu’n gyson23.
Roedd y gwersi dylunio o werthuso’r rhaglen arddwriaeth yn ymwneud â’i
werthuso24. Roedd y rhain yn cynnwys: yr angen am ymagwedd fwy
cydlynus sydd yn cynnwys yr holl weithwyr proffesiynol ym maes iechyd
a’r gwasanaethau cymdeithasol yn atgyfeirio ac yn cyflenwi rhaglenni;
pwysigrwydd defnyddio set gyffredin o offer asesu wedi eu dilysu wrth
atgyfeirio ac ar adegau allweddol mewn rhaglenni er mwyn casglu
gwybodaeth feintiol ddefnyddiol; mwy o eglurder ar le gweithgaredd
presgripsiynu cymdeithasol mewn gofal clinigol; yr angen i gysylltu
gwerthuso â chofnodion meddygol a data biofetrig; yr angen i gronfeydd
prosiect gynnwys cyllid ymchwil i gefnogi gwerthuso prosiectau yn gadarn
a thalu mwy o sylw i gostau a buddion prosiectau24.
Roedd llawer o’r rhaglenni celfyddydau cymunedol ar gyfer pobl â
phroblemau iechyd meddwl hirdymor. Roedd y rhaglenni hyn yn cael eu
cyflenwi gan bobl oedd yn amhrofiadol yn gweithio gyda’r grŵp hwn.
Cafodd yr angen iddynt gael hyfforddiant priodol a chymorth i ddarparu
cymorth priodol i gyfranogwyr eu nodi gan sawl gwerthusiad20-22.
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6

Trafodaeth

6.1

Trosolwg o nodweddion tystiolaeth

Mae mapio tystiolaeth yn disgrifio ansawdd, dyluniad a nodweddion
ymchwil mewn meysydd testun eang. Mae wedi cael ei ddefnyddio am
fod y cwestiynau a ofynnir yn eang. Mae mapio’n caniatáu nodi, trefnu a
chrynhoi tystiolaeth yn systematig ac yn gynhwysfawr ac mae hefyd yn
ddefnyddiol ar gyfer nodi bylchau mewn tystiolaeth. Am nad yw’n
cynnwys arfarnu beirniadol nid yw’n bosibl dod i gasgliadau am
effeithiolrwydd ymyriadau. Mae mapio yn caniatáu asesu a yw’r sail
dystiolaeth sydd ar gael yn ddigonol i ateb cwestiynau, fodd bynnag nid
yw nifer y ffynonellau yn unig yn ddangosydd o bwysau tystiolaeth ar
gyfer unrhyw destun.
Yn seiliedig ar anghenion y cleient yr oedd y ffynonellau a gynhwyswyd yn
ceisio mynd i’r afael â nhw, nodwyd dau brif fath o raglen. Roedd y cyntaf
o’r rhain yn cynnwys cynlluniau yn targedu anghenion seico-gymdeithasol
ac yn cynnwys rhaglenni gweithiwr cyswllt (cynlluniau yn cysylltu pobl â
hwylusydd oedd yn eu hasesu a’u hatgyfeirio i gymorth cymunedol);
rhaglenni celfyddydau cymunedol; rhaglen arddwriaeth ac atgyfeirio i
gyngor ar hawliau lles. Roedd yr ail fath o gynllun yn cynnwys rhaglenni
atgyfeirio i wneud ymarfer corff a cholli pwysau masnachol a fwriadwyd ar
gyfer y rheiny sydd yn eisteddog a/neu dros bwysau neu’n ordew.
Yn gyffredinol, cyhoeddwyd gwerthusiadau o raglenni yn targedu
anghenion seico-gymdeithasol fel llenyddiaeth lwyd (anfasnachol), er y
canfuwyd nifer fach o werthusiadau mewn cyhoeddiadau wedi eu
cyhoeddi gan gymheiriaid. Mae’r gwerthusiadau hyn yn defnyddio
dyluniad cyn ac ar ôl yn bennaf, heb unrhyw grŵp cymharu, felly mae’r
graddau y gellir eu defnyddio i asesu effeithiolrwydd ymyriadau yn
gyfyngedig. Fodd bynnag, maent yn cynnwys swm sylweddol o
dystiolaeth ar y profiad a gafwyd trwy weithredu rhaglenni.
Roedd gwerthusiadau o raglenni atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff a
cholli pwysau masnachol yn gyfan gwbl o lenyddiaeth a adolygwyd gan
gymheiriaid a ddefnyddiodd grŵp rheoli yn nodweddiadol felly gellir ei
ddefnyddio i asesu effeithiolrwydd perthynol. Fodd bynnag, nid yw’r
ffynonellau hyn fel arfer yn cynnwys tystiolaeth am y profiad o weithredu
rhaglenni.
Roedd y rhan fwyaf o’r ffynonellau a ddefnyddiwyd yn defnyddio mesurau
canlyniad wedi eu dilysu, yn arbennig ar gyfer mesurau lles corfforol a
meddyliol, ond yn absenoldeb grŵp cymharu, ni ellir priodoli’r gwelliannau
a nodwyd yn y mesurau hyn i’r ymyrraeth gydag unrhyw hyder.
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6.2 Profi rhagdybiaethau o fewn damcaniaeth newid
Cafodd damcaniaeth newid (Ffig. 1) ei datblygu i ddisgrifio sut a pham y
gallai presgripsiynu cymdeithasol gael effaith ar gynaliadwyedd gofal
sylfaenol a chymunedol. Mae’r set gyntaf o ragdybiaethau’n ymwneud â’r
ymyrraeth ei hun (gweler adran 4.1).

6.2.1

Ymgymeriad

Y rhagdybiaeth gyntaf yw bod ymyriadau neu gymorth wedi ei
bresgripsiynu yn cael ei dderbyn gan y rheiny y’i rhagnodir ar eu cyfer.
Mae llawer o werthusiadau’n awgrymu y gallai ymgymeriad ac ymlyniad
fod yn broblem ar draws y ddau fath o raglen. Mae rhai o’r gwerthusiadau
yn nodi cyfraddau ymgymeriad ac ymlyniad isel iawn1, 6, 11, 20, 26, 27, 29, 32-34.
Nid yw’r rhesymau dros ymgymeriad ac ymlyniad isel o’r rhaglenni sy’n
targedu anghenion seico-gymdeithasol wedi cael eu harchwilio’n feintiol.
Mae tystiolaeth o brofiad ac o gyfweliadau gyda darparwyr y cynllun a’r
rheiny sy’n cael eu hatgyfeirio’n awgrymu bod y rhesymau dros
ymgymeriad isel yn cynnwys: amserau aros hir am asesiad11; problemau
trafnidiaeth; llythrennedd; pryderon am gyfrinachedd a datgeliad mewn
grwpiau gwirfoddol; ac argaeledd, hygyrchedd a phriodoldeb yr adnoddau
yr atgyfeirir cyfranogwyr atynt1, 6. Nodwyd mai’r rhwystrau i fynychu ar
gyfer y rheiny ar incwm isel oedd gofal plant a chostau teithio22.
Roedd y rhwystrau ymgymeriad â chynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud
ymarfer corff yn cynnwys: pryder am allu corfforol a delwedd y corff;
diffyg cefnogaeth gymdeithasol; salwch; pwysau amser; problemau
trafnidiaeth; oriau agor anghyfleus; diffyg goruchwyliaeth; amgylchedd
bygythiol a chyfleusterau gorlawn27, 34. Nodwyd bod bod yn fenyw ac oed
cynyddol yn rhagfynegwyr ymgymeriad uwch30, 32; nodwyd bod bod yn
ddyn ac oed cynyddol yn rhagfynegwyr ymlyniad30, 32.
Mae ymchwil ar gynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff yng
Nghymru’n awgrymu yr ystyrir bod gan gleifion hŷn a menywod bryderon
ychwanegol am fynd ar y cynllun53. Roedd y rheiny sy’n cael eu
hatgyfeirio gyda materion iechyd meddwl hefyd yn ymddangos fel pe
baent yn wynebu rhwystrau ychwanegol53. Roedd ymlyniad yn waeth
ymysg y rheiny oedd yn derbyn gofal iechyd meddwl, oedd yn iau, neu’n
nodi lefelau gweithgaredd is cyn cael eu hatgyfeirio53. Roedd pobl o
ardaloedd mwy difreintiedig yn fwy tebygol o fynd ar y rhaglen ac nid
oeddent yn fwy tebygol o adael. Roedd ymgymeriad yn is ymysg y rheiny
nad ydynt yn berchen car53. Cafodd mwy o bwyslais ar weithgareddau
grŵp yn targedu buddiolwyr â materion cyffredin, er enghraifft salwch
meddwl neu ordewdra, ei awgrymu fel ffordd o wella ymlyniad56.
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6.2.2

Mecanwaith gwella

Yr ail ragdybiaeth yn y ddamcaniaeth newid yw bod ymyriadau/cymorth
anghlinigol yn arwain at welliannau i iechyd a lles.
Mae’r gwerthusiadau a wnaed ar gyfer rhaglenni’n targedu problemau
seico-gymdeithasol yn awgrymu bod y rhain yn arwain at welliannau sydd
wedi eu hunan-adrodd mewn iechyd a lles, ond nid yw hyn o reidrwydd yn
troi’n ostyngiad yn y defnydd o ofal iechyd. Roedd y buddion a nodwyd o
gynlluniau gweithwyr cyswllt yn cynnwys gostyngiad mewn ynysu
cymdeithasol a theimladau o unigrwydd1, 2, 13; gwelliannau mewn lles
meddwl3, 4, 9, 13, 15; cynnydd mewn ymddygiad iach3; a gwelliannau i
ansawdd bywyd12. Ni chanfuwyd unrhyw effaith ar gyfer canlyniadau
clinigol, e.e. gwelliannau mewn pwysedd gwaed neu HbA1Ca, 12. Y
buddiannau yn sgil rhaglenni celfyddydau cymunedol a nodwyd oedd
gwelliannau mewn lles meddwl16, 17, 19-21, 23.
Mae tystiolaeth ymchwil o gynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer
corff yn awgrymu bod y cynlluniau hyn yn arwain at welliannau mewn
llesiant ac ansawdd bywyd wedi ei hunan-adrodd25, 27, 36, 39, 43-45, 49, 54, 56, 57
a gall fod rhai buddion o ran poen a gweithrediad25, 38, 49. Canfu ymchwil o
raglenni colli pwysau fod cyfranogwyr wedi nodi gwelliannau mewn
llesiant, rhai ohonynt yn llesiant arwyddocaol yn ystadegol58, 59, 61.

6.2.3

Hunaniaeth y rhagnodydd

Y rhagdybiaeth nesaf yn y ddamcaniaeth newid yw nad yw hunaniaeth y
rhagnodydd yn cael unrhyw effaith ar ymgymeriad na chanlyniad. Ni
wnaeth unrhyw un o’r ffynonellau hyn archwilio hyn; ymddengys ei fod yn
fwlch yn y dystiolaeth.

6.2.4

Mecanwaith atgyfeirio

Y rhagdybiaeth olaf yn ymwneud ag ymyrraeth yw nad yw’r mecanwaith
atgyfeirio’n cael unrhyw effaith ar ymgymeriad na chanlyniad. Mae
ymgymeriad ac ymlyniad yn broblem a cheir rhywfaint o ddeunydd
perthnasol. Gallai archwilio’r RCT ar gynlluniau atgyfeirio i wneud ymarfer
corff ymhellach alluogi rhai casgliadau i gael eu gwneud ynghylch a yw’r
mecanwaith atgyfeirio’n cael effaith ar ymgymeriad neu ganlyniad. Mae
rhai cynlluniau’n nodi atgyfeirio ar ôl trafodaeth wyneb yn wyneb gyda
meddyg teulu, caiff eraill eu hadnabod o gronfeydd data meddygon teulu
ac anfonir llythyr atynt, tra bod rhai cynlluniau’n defnyddio’r ddau ddull2654
. Gall hefyd fod yn bosibl archwilio effeithiolrwydd perthynol rolau
gwahanol hwyluswyr ymarfer corff, er enghraifft, a yw defnyddio cyfweld
ysgogiadol yn gwella ymlyniad ac yn cael effaith ar ganlyniad.
a

Glycated haemoglobin mesur o grynodiad cymedrig glwcos plasma
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Roedd gan weithwyr cyswllt ystod o rolau (gweler 5.1.2). Gallai’r graddau
y mae’r rhyngwyneb a’r berthynas rhwng gweithiwr cyswllt a’r cyfranogwr
yn gynhwysyn gweithredol yn yr ymyrraeth, neu yn ymyrraeth ei hun
gael ei astudio ymhellach. Mae agweddau rôl y gweithiwr cyswllt y gellid
ei archwilio ymhellach yn cynnwys; hyd a natur y cyswllt rhwng y
cyfranogwr a’r gweithiwr cyswllt; a yw'r asesiad sy’n cael ei wneud gan y
gweithiwr cyswllt yn cynnwys cyfweld ysgogiadol a gosod nodau ac a yw’r
gweithiwr cyswllt yn rhoi cymorth gweithredol i’r cyfranogwr gael
mynediad i’r gwasanaethau, trwy wneud apwyntiadau a mynd gyda nhw
i’r cyfarfodydd. Gallai unrhyw un o’r rhain ddylanwadu ar ymgymeriad
gwasanaethau a chymorth a chanlyniad ond nid yw’r ffynonellau sydd
wedi eu cynnwys yma’n archwilio hyn. Ymddengys bod hyn yn fwlch
mewn tystiolaeth.
Mae’r ail set o ragdybiaethau yn ymwneud â chanlyniadau canolradd
(gweler adran 4.1).

6.2.5

Ataliaeth neu effeithiau hunanreolaeth

Gwnaed rhagdybiaethau bod presgripsiynu yn arwain at atal salwch, yn
atal dirywiad cyflyrau presennol, neu’n cynyddu’r gallu i hunanreoli. Fe
wnaeth un gwerthusiad o raglen gweithiwr cyswllt ragweld gwelliant yn
hunanreolaeth cyflyrau hirdymor ond ni nodwyd unrhyw ganlyniadau15.
Asesodd rhaglen gwaith cyswllt arall hyder i hunanreoli ond ni nodwyd
unrhyw ganlyniadau ymddygiadol nac iechyd12. Roedd un o’r rhaglenni
celfyddydau cymunedol yn rhaglen ataliaeth a fwriadwyd i gynyddu
cadernid trwy wella hyder a hunan-barch ond ni chafodd unrhyw ddata
canlyniad ei nodi23. Ar gyfer ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol sy’n
targedu problemau seico-gymdeithasol yn bennaf, mae bwlch mewn
tystiolaeth.
Nid yw’r gwerthusiadau o raglenni atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff
a cholli pwysau yn nodi canlyniadau y tu hwnt i ddiwedd y rhaglen
(uchafswm o 12 mis). Ymddengys nad oes tystiolaeth bod y rhain yn atal
salwch neu ddirywiad mewn cyflyrau presennol y tu hwnt i ddiwedd yr
ymyrraeth wedi cael ei chasglu. Ni chafodd yr effaith ar hunanreolaeth ei
hystyried fel canlyniad.
Ymddengys bod y dystiolaeth bod gan raglenni atgyfeirio cleifion i wneud
ymarfer corff effaith tymor byr yn atal salwch a dirywiad cyflyrau
presennol yn gymysg ac yn anghyson. Nododd adolygiadau systematig
gafodd eu cynnwys ar ddiwedd yr ymyrraeth: bod effaith fach ar allu
gweithredol27; effaith wrth-iselder bach yn y tymor byr, heb unrhyw
effaith wedi ei weld ar gyfer ymyriadau o dros 10 wythnos a dim effaith
hirdymor wedi ei weld y tu hwnt i’r ymyrraeth ymarfer corff29 a dim
effaith arwyddocaol ar ganlyniadau anthropometrig, ffisiolegol na
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biocemegol33. Nododd un adolygiad ansystematig newidiadau rhwng
grwpiau dros y chwe mis oedd ond yn arwyddocaol am orbryder35.
Nododd astudiaethau sylfaenol ar raglenni atgyfeirio cleifion i wneud
ymarfer corff ganlyniadau cymysg. Roedd y rhain yn cynnwys:
gostyngiadau mewn pwysedd gwaed, gwelliannau mewn ffitrwydd cardioanadlol a grym estyniad coesau, gyda gostyngiadau bach yn gyffredinol
ac mewn colesterol lipoprotein dwysedd isel (er na chanfuwyd bod y
gwahaniaethau hyn yn gyson dros amser)41; effaith sylweddol ar
ganlyniadau iselder a gorbryder43; dim gwahaniaethau arwyddocaol
rhwng ymyrraeth a grwpiau rheoli ar gyfer canlyniadau ffisiolegol45; a
gostyngiad arwyddocaol yn y perygl o CHD y gellir ei addasu (gan
ddefnyddio’r offeryn Asesu risg CHD CALM Heart); gostyngiad
anarwyddocaol o ran osgoi meddyginiaeth pwysedd gwaed a gostyngiad
arwyddocaol yn ystadegol mewn pwysedd gwaed systolig a diastolig54 a
dim effaith ar bwysedd gwaed diastolig55.
Nododd gwerthusiadau rhaglenni colli pwysau bod y grŵp Weight
Watchers® wedi cael gwelliannau gwell o ran inswlin a chymhareb
cyfanswm y colesterol lipoprotein dwysedd uchel na rheolyddion, er na
chafwyd gostyngiad arwyddocaol mewn pwysedd gwaed na rhagnodi
meddyginiaeth atal pwysedd gwaed uchel58, 59.

6.2.6

Effaith ar y galw am ofal iechyd

Nodwyd bod effaith cynlluniau gwaith cyswllt ar y defnydd o’r gwasanaeth
iechyd yn amrywiol neu’n anghyson1, 12. Nodwyd bod gostyngiadau yn
nifer yr apwyntiadau gofal sylfaenol1, 4, 13; nifer yr apwyntiadau ag
agwedd seico-gymdeithasol1; cyfran y cleifion sy’n cael meddyginiaeth
seicotroffig ar bresgripsiwn1 a’r defnydd o wasanaethau gofal iechyd
eilaidd7, 8. Fodd bynnag, nododd astudiaethau eraill nad oedd unrhyw
effaith ar fynychu gofal sylfaenol1. Yn baradocsaidd, nodir cynnydd yn y
defnydd o’r gwasanaeth hefyd, er enghraifft mwy o atgyfeiriadau i
wasanaethau iechyd meddwl1 a chynnydd o ran mynychu gofal sylfaenol6.

6.2.7

Materion a gwersi dylunio a gweithredu

Nododd llawer o’r gwerthusiadau dystiolaeth o brofiad a allai lywio
datblygiad mentrau presgripsiynu cymdeithasol yn ddefnyddiol. Mae’r
materion a’r gwersi a nodir yn ystod dylunio a gweithredu’r ymyrraeth yn
cael eu cyfleu yn y map tystiolaeth llawn (gweler y ddogfen dechnegol) a
chânt eu crynhoi uchod yn ôl y math o fenter. Mae cyhoeddi’r canfyddiad
hwn yn amlygu gwerth adolygu ffynonellau llenyddiaeth lwyd yn ogystal â
ffynonellau masnachol neu wedi eu cyhoeddi’n academaidd.
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7

Casgliad

Cafodd dau brif fath o bresgripsiynu cymdeithasol eu nodi. Y cyntaf o’r
rhain oedd y rheiny sy’n targedu anghenion seico-gymdeithasol yn
bennaf. Roedd mentrau o’r fath yn cynnwys rhaglenni gweithwyr cyswllt
(cynlluniau yn cysylltu pobl â hwylusydd oedd yn eu hasesu a’u
hatgyfeirio ymlaen i ffynonellau cymorth yn y gymuned), rhaglenni
celfyddydau cymunedol, rhaglen arddwriaeth ac atgyfeirio i gyngor ar
hawliau lles. Mae gwerthusiadau cyn ac ar ôl heb grwpiau cymhariaeth yn
nodwedd flaenllaw o’r sail dystiolaeth ymchwil ar gyfer y rhaglenni hyn.
Mae hyn yn golygu nad yw’n bosibl dod i gasgliadau am effeithiolrwydd
gan ddefnyddio’r sail dystiolaeth bresennol. Mae tystiolaeth yn deillio o
brofiad yn dylunio a gweithredu’r mentrau hyn yn awgrymu y gallai’r
rhaglenni hyn fod yn ddefnyddiol yn lleihau effaith unigrwydd ac ynysu
cymdeithasol, ac yn gwella lles meddwl cyfranogwyr. Fodd bynnag, nid yw
rhybuddion yn ymwneud â dehongli’r math yma o dystiolaeth yn caniatáu
adnabod grwpiau neu unigolion fyddai’n cael y budd mwyaf, nac yn egluro
pa ymyriadau fyddai’n cael y budd mwyaf.
Mae’r ail fath o ymyrraeth yn cynnwys cynlluniau atgyfeirio cleifion i
wneud ymarfer corff a rhaglenni colli pwysau masnachol. Mae’r rhain wedi
eu bwriadu’n bennaf ar gyfer y rheiny sydd yn eisteddog a/neu dros
bwysau neu’n ordew. Mae gwerthusiadau sy’n defnyddio grŵp rheoli yn
nodwedd fawr o’r sail dystiolaeth ar gyfer rhaglenni colli pwysau
masnachol a chynlluniau atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff, fel ei
bod yn bosibl ateb cwestiynau am eu heffaith tymor byr a’u lles meddwl.
Mae ymgymeriad atgyfeirio ac ymlyniad i raglenni yn fater i raglenni
atgyfeirio i wneud ymarfer corff a cholli pwysau, ond yn fwy felly ar gyfer
rhaglenni ymarfer corff. Am nad yw’r dystiolaeth sydd ar gael yn
archwilio’r rhesymau dros hyn, nid yw’n bosibl gwybod pa grwpiau allai
gael y budd mwyaf o ba fath o ymarfer corff. I’r rheiny sy’n ystyried
gweithredu menter bresgripsiynu cymdeithasol newydd yng Nghymru,
mae rhaglenni atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff yn rhoi’r deunydd
cyfeirio mwyaf i lywio dyluniad yr ymyrraeth, er nad yw hyn yn gyfwerth
â thystiolaeth o ansawdd uwch.
Mae tystiolaeth o brofiad y rheiny sydd yn sefydlu rhaglenni yn rhoi
rhywfaint o wybodaeth a allai lywio datblygiad rhaglenni presgripsiynu
cymdeithasol. Dylid nodi yn benodol amlder yr anghysondeb rhwng
canlyniadau neu fuddion a ragwelir ac a arddangosir. Gallai’r wybodaeth
hon fod yn arbennig o berthnasol i ailddylunio mentrau presennol er
mwyn sicrhau targedu priodol a lefelau adnoddau. Gall rhannu dysgu
helpu eraill i osgoi maglau posibl. Dylid annog y rheiny sydd yn
gysylltiedig â mentrau presgripsiynu yng Nghymru, felly, i gynnal cofnod
o’r gwersi i hwyluso lledaenu dysgu waeth beth yw’r llwyddiant yn y pen
draw.
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Y canlyniad a welir yn y ddamcaniaeth newid a ddatblygwyd i lywio’r
ymarfer mapio hwn yw bod ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol yn
arwain at ostyngiad yn y galw am ofal sylfaenol a chymunedol, fyddai yn
ei dro yn cynyddu cynaliadwyedd hirdymor y system. Mae’r map
tystiolaeth hwn yn awgrymu nad oes digon o dystiolaeth, o ran ei
ansawdd tebygol a’r canlyniadau a nodir, i allu ateb y cwestiwn hwn. Yn
yr amgylchiadau hyn, gyda’r nod o wella iechyd a lles y boblogaeth, dylid
rhoi sylw priodol i ddewisiadau amgen i fentrau presgripsiynu
cymdeithasol, lle gallai’r sail dystiolaeth ar gyfer ymyrraeth fod yn fwy
cadarn, a’r cynnig o elw ar fuddsoddiad fod yn fwy sicr.
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