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CANLLAW 044 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) 
(Hydref 2022) 

 

Ffotobiofodyliad ar gyfer atal neu drin mwcositis y geg ymhlith pobl 
sy’n derbyn triniaeth canser 
 

 

Pam wnaeth Technoleg Iechyd Cymru (HTW) arfarnu’r pwnc hwn? 

Mae mwcositis y geg yn sgil effaith gyffredin triniaeth canser, ac yn aml gall gael effaith ddifrifol 
ar ansawdd bywyd unigolyn. Gall symptomau amrywio o rai ysgafn i rai difrifol ac maent yn 
cynnwys mân anghysur, anawsterau gyda lleferydd, wlserau, poen difrifol ac anallu i fwyta bwyd 
solet. Roedd yr opsiynau triniaeth presennol i reoli mwcositis y geg yn cynnwys hylendid y geg, 
hydradiad da, osgoi bwydydd a diodydd sy’n achosi llid, a chyffuriau lladd poen. Mewn achosion 
o haint dilynol, gellir defnyddio gwrthfiotigau hefyd. Technoleg anfewnwthiol a ddelir yn y llaw yw 
ffotobiofodyliad sydd â’r nod o atal neu drin mwcositis y geg drwy ysgogi iachâd, lleihau llid a 
chynyddu metaboledd cellog. Ar adeg paratoi’r canllaw hwn, mae dau fath o ffotobiofodyliad ar 
gael: ffotobiofodyliad laser lefel isel a ffotobiofodyliad deuod allyrru golau (LED). 

  

Canllaw HTW:  

Mae ffotobiofodyliad ar gyfer atal neu drin mwcositis y geg ymhlith pobl sy’n derbyn triniaeth 
canser yn addawol, ond nid yw’r dystiolaeth yn ddigonol i gefnogi ei fabwysiadu fel mater o 
drefn. 

Mae’r defnydd o ffotobiofodyliad laser lefel isel yn lleihau nifer yr achosion o fwcositis y geg o’i 
gymharu â gofal ffug neu ofal safonol, ond cyfyngedig yw’r dystiolaeth ynglŷn ag 
effeithiolrwydd clinigol ffotobiofodyliad deuod allyrru golau (LED). 

Mae dadansoddiadau economaidd HTW yn dangos nad yw ffotobiofodyliad laser yn gost 
effeithiol o’i gymharu â gofal safonol. Y prif ysgogwr y tu ôl i’r dadansoddiad cost 
effeithiolrwydd cymharol yw costau staffio. Felly, ni ellir cefnogi mabwysiadu ffotobiofodyliad 
laser fel mater o drefn. 

         

 

Statws canllaw HTW yw y dylai’r GIG yng Nghymru fabwysiadu’r canllaw hwn neu 
gyfiawnhau pam nad yw wedi ei ddilyn. Bydd HTW yn arfarnu effaith ei ganllaw. 



Tudalen 2 o 4 
 

Canllaw 044 HTW Hydref 2022 
 

 
 

Crynodeb o’r Dystiolaeth 

Cyfeiriwch at Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth 044 (EAR044) i weld adroddiad llawn o’r dystiolaeth 
sy’n cefnogi’r Canllaw hwn. 

Nododd a chrynhodd HTW dystiolaeth ar gyfer y cwestiwn canlynol: Beth yw effeithiolrwydd 
clinigol ac o ran cost ffotobiofodyliad i atal neu drin mwcositis y geg ymhlith pobl sy’n cael 
triniaeth canser? 

Nodwyd un adolygiad systematig a meta-ddadansoddiad a oedd yn cynnwys 29 o hap-dreialon 
rheoledig (RCT) yn cymharu ffotobiofodyliad â naill ai gofal wedi’i reoli, gofal ffug neu ofal safonol. 
Nododd HTW hefyd 6 RCT ychwanegol a gyhoeddwyd ar ôl cynnal yr adolygiad systematig, ac un 
adolygiad dilyn i fyny ar gyfer RCT. Gwerthusodd y rhan fwyaf o astudiaethau ffotobiofodyliad 
laser; cymharodd un RCT ffotobiofodyliad LED â rheolaeth ffug. Yn gyffredinol, dangosodd 
tystiolaeth y gall ffotobiofodyliad laser ataliol leihau’r risg o fwcositis y geg difrifol, lleihau gradd 
gymedrig gyffredinol mwcositis y geg, a lleihau poen (fel y’i mesurir gan ddefnyddio graddfa 
analog weledol). Ni wnaeth defnyddio ffotobiofodyliad laser i drin achosion presennol o fwcositis 
y geg leihau cyfraddau lleddfu mwcositis y geg difrifol (a fesurir gan nifer y cleifion a oedd yn dal 
i gael mwcositis y geg difrifol ar ôl saith diwrnod o driniaeth), ond fe wnaeth leihau hyd 
cyffredinol bod â mwcositis y geg difrifol. 

Ni chafodd unrhyw astudiaethau economaidd iechyd eu cynnwys yn adroddiad Arfarnu 
Tystiolaeth 044. Roedd hyn oherwydd bod y dystiolaeth a oedd ar gael yn cael ei chynnal mewn 
gwlad nad oedd yn wlad yr OECD na ellir ei chymharu. Gwnaethom ddatblygu dadansoddiad cost 
defnyddioldeb, o safbwynt GIG Cymru, a oedd yn cymharu darpariaeth ffotobiofodyliad laser fel 
ymyriad ataliol o gymharu â gofal safonol. Sbardunwyd costau gan ofynion amser staffio uchel. 
Aseswyd bod ffotobiofodyliad laser yn fuddiol yn glinigol ac yn arwain at gostau. Y gymhareb cost 
effeithiolrwydd cynyddrannol (ICER) fesul blwyddyn o fywyd a addaswyd yn ôl ansawdd (QALY) 
oedd £33,334. Mae hyn uwchlaw’r trothwy a dderbynnir yn gyffredin o £20,000 fesul QALY, sy’n 
dangos nad yw’r ymyriad yn gost effeithiol. 

Aseswyd ffotobiofodyliad LED fel opsiwn rhatach i’w gyflwyno o’i gymharu â ffotobiofodyliad laser 
oherwydd bod y sesiwn yn para’n fyrrach a’i bod yn hawdd ei chyflwyno. Heb dystiolaeth glinigol 
ddigonol, ni ddaethpwyd i unrhyw gasgliadau ar gyfer ffotobiofodyliad LED. 

Penderfynwyd ar y mecanwaith priodol ar gyfer ymgysylltu â chleifion a rhoddwyd ystyriaeth i 
safbwynt y claf lle bo modd. Ar gyfer y pwnc hwn, derbyniodd HTW y canlynol: 

• Cyflwyniad gan sefydliad Elusen Swallows ar effaith mwcositis y geg ar gleifion, ac effaith 
bosibl derbyn ffotobiofodyliad. 

• Pum ymateb i holiadur a luniwyd mewn cydweithrediad â Fforwm Canser Gogledd Cymru 
i gael barn, profiadau a safbwyntiau pobl sydd wedi caelmwcositis y geg, neu sydd â 
mwcositis y geg ar hyn o bryd. 

 

Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

• Clywodd y Panel Arfarnu dystiolaeth cleifion ynglŷn â’r effaith wanychol y gall mwcositis y geg 
ei chael ar bobl sy’n cael triniaeth canser. Tynnodd sefydliadau cleifion a phartneriaid 
cyhoeddus HTW sylw at yr anghysur a’r boen difrifol a brofir gan bobl sydd â mwcositis y geg, 
yn ogystal â’r effaith ar les ac iechyd meddwl. Mewn achosion difrifol, mae mwcositis y geg 
yn atal pobl rhag gallu bwyta, cysgu a gall effeithio ar eu perthynas â ffrindiau a theulu. 
Nododd cleifion a oedd wedi cael triniaeth ffotobiofodyliad fudd cadarnhaol a lleihad mewn 
symptomau mwcositis y geg. 
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• Ystyriodd y Panel Arfarnu y dystiolaeth glinigol a gyflwynwyd a chlywodd gan arbenigwyr 
clinigol am fudd posibl ffotobiofodyliad laser lefel isel a ffotobiofodyliad deuod allyrru golau 
(LED). Roedd y rhan fwyaf o’r hap-dreialon rheoledig (RCT) yn asesu ffotobiofodyliad laser lefel 
isel a dim ond un RCT a gynhaliwyd i edrych ar ffotobiofodyliad LED. 

• Gofynnodd y Panel Arfarnu am fewnbwn gan arbenigwyr ynglŷn â’r gwahaniaethau yn y 
defnydd o ffotobiofodyliad laser lefel isel ac LED a’u gweithrediad. Dywedodd yr arbenigwyr 
clinigol nad oes angen yr un lefel staffio a gofynion diogelwch ar ffotobiofodyliad LED, gan 
wneud yr opsiwn hwn yn fwy ymarferol i’w weithredu. Gofynnodd y Panel Arfarnu i arbenigwyr 
a fyddai’n briodol allosod y dystiolaeth ar ffotobiofodyliad laser i ffotobiofodyliad LED. 
Cynghorodd yr arbenigwyr na fyddai hyn yn briodol, oherwydd y gwahaniaethau yn y dyfeisiau, 
megis allyriadau tonfedd a sut y caiff ei ddarparu. Daeth y Panel Arfarnu i’r casgliad, felly, na 
fyddai’n briodol cymhwyso’r dystiolaeth fwy sylweddol ar gyfer ffotobiofodyliad laser i’r 
defnydd o ffotobiofodyliad LED. 

• Nododd y Panel Arfarnu fod diffyg tystiolaeth o ganlyniadau hirdymor cadarnhaol sy’n 
gysylltiedig â thriniaeth â ffotobiofodyliad wrth atal neu drin mwcositis yn dilyn triniaeth 
canser. 

• Daeth y Panel Arfarnu i’r casgliad bod y dystiolaeth glinigol yn dangos budd clir 
ffotobiofodyliad laser, ond bod effeithiolrwydd ffotobiofodyliad LED yn llai sicr oherwydd 
diffyg RCT yn cymharu ffotobiofodyliad LED â gofal safonol. 

• O ran effeithiolrwydd cost, ystyriodd y Panel Arfarnu ddadansoddiad effeithiolrwydd cost de 
novo a gynhaliwyd gan HTW a oedd yn cymharu ffotobiofodyliad laser ataliol â gofal safonol. 
Dangosodd y canlyniadau fod ffotobiofodyliad laser yn fwy effeithiol, ond yn ddrutach na gofal 
safonol. Nododd y Panel mai adnoddau staff oedd prif ysgogwr y canlyniadau hyn, oherwydd 
yr arbenigedd ychwanegol a’r gofynion diogelwch sydd eu hangen i weithredu darpariaeth 
laser. Nododd y Panel mai’r ICER amcangyfrifedig mwyaf credadwy yw £33,334 ac felly daeth 
i’r casgliad nad yw ffotobiofodyliad laser yn gost effeithiol. 

• Ystyriodd y Panel hefyd dystiolaeth cost effeithiolrwydd de novo sy’n cymharu 
ffotobiofodyliad LED ataliol â gofal safonol. Gan gymhwyso tystiolaeth glinigol canlyniad 
defnyddio ffotobiofodyliad laser, dangosodd y dadansoddiad fod gan LED y potensial i fod yn 
gost-effeithiol. Mae hyn yn bennaf oherwydd y lleihad mewn staffio a goblygiadau diogelwch 
defnyddio LED o gymharu â laser. Daeth y Panel Arfarnu i’r casgliad, fodd bynnag, nad oedd 
modd cyffredinoli’r dystiolaeth effeithiolrwydd clinigol yn ymwneud â laser lefel isel ar gyfer 
LED ac felly roedd dod i gasgliadau cost-effeithiolrwydd ar gyfer LED yn amhriodol. 

• Ar y cyfan, daeth y Panel Arfarnu i’r casgliad, er bod ffotobiofodyliad laser yn glinigol effeithiol, 
nid yw’n gost-effeithiol. Hefyd, er bod manteision ymarferol yn gysylltiedig â defnyddio 
ffotobiofodyliad LED yn hytrach na ffotobiofodyliad laser, mae diffyg tystiolaeth glinigol i 
gefnogi ffotobiofodyliad LED. 

• Mae Panel Arfarnu HTW yn argymell cynnal ymchwil pellach i: 

- sefydlu effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd cymharol ffotobiofodyliad LED 
ar gyfer atal neu drin mwcositis yn dilyn triniaeth canser 

- pennu’r protocolau triniaeth gorau posibl ar gyfer defnyddio ffotobiofodyliad 
- archwilio defnyddioldeb stilwyr LED mewn ymarfer clinigol ar gyfer defnydd y tu allan 

i’r geg ac o fewn y geg. 
- sefydlu’r gofynion staffio ac o ran gweithrediad ar gyfer defnyddio ffotobiofodyliad 

laser neu LED mewn ymarfer clinigol yng Nghymru. 
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Cyfrifoldebau ar gyfer ystyried y Canllaw hwn 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) drwy argymhelliad Gweinidogaethol1,2 i gefnogi dull 
strategol a chenedlaethol ar gyfer canfod, arfarnu a mabwysiadau technolegau iechyd nad ydynt 
yn feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a gofal. Mae Panel Arfarnu HTW yn cynnwys uwch 
gynrychiolaeth o holl fyrddau Cymru ac mae ganddo awdurdod dirprwyedig i gynhyrchu 
canllawiau ‘gan GIG Cymru, ar gyfer GIG Cymru’. Statws Canllawiau HTW yw ‘mabwysiadu neu 
gyfiawnhau’. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod Canllawiau HTW yn cael eu rhoi ar waith, 
gyda’r mabwysiadu’n cael ei archwilio’n rheolaidd gan HTW.3 

Bwriedir i’r canllaw yn y ddogfen hon gynorthwyo gwneuthurwyr penderfyniadau system gofal 
Cymru i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth wrth benderfynu ar safle technolegau 
iechyd ac felly gwella ansawdd gwasanaethau gofal. 

Seiliwyd cynnwys y Canllaw HTW hwn ar y dystiolaeth a’r ffactorau oedd ar gael ar adeg ei 
gyhoeddi. Adolygwyd sail tystiolaeth ryngwladol ac ymgynghorwyd ag arbenigwyr allanol yn y 
pwnc ac aelodau pwyllgor HTW er mwyn rhoi’r dystiolaeth sydd ar gael yng nghyd-destun Cymru. 
Gofynnir i’r darllenwyr ystyried natur gyffredinol y dystiolaeth a adolygwyd i GIG Cymru ac y gallai 
treialon a thechnolegau newydd fod wedi dod i’r amlwg ers ei chyhoeddi gyntaf ac efallai nad yw’r 
dystiolaeth a gyflwynir yn gyfredol bellach. Cydnabyddir mai dim ond un o’r ffynonellau sydd eu 
hangen ar gyfer gwneud penderfyniad a chynllunio yw tystiolaeth. 

Nid yw’r canllaw hwn yn drech na chyfrifoldeb unigol gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud 
penderfyniadau wrth arfer eu barn glinigol yng nghyd-destun amgylchiadau cleifion unigol, 
mewn ymgynghoriad â’r claf a/neu warcheidwad neu ofalwr. 

Ni ellir defnyddio unrhyw ran o’r canllaw hwn heb i’r canllaw cyfan gael ei ddyfynnu’n llawn. Barn 
HTW ar y dyddiad a nodwyd yw’r canllaw hwn. Ni chaiff canllaw HTW ei ddiweddaru fel mater o 
drefn. Gall, fodd bynnag, gael ei ystyried ar gyfer ei adolygu os bydd rhanddeiliaid yn gofyn am 
hynny, yn seiliedig ar argaeledd tystiolaeth newydd a gyhoeddir sy’n debygol o newid yn 
sylweddol y canllaw a roddir. 

Gellir gweld y gweithdrefnau gweithredu safonol sy’n amlinellu dulliau adolygu tystiolaeth HTW 
a fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei ganllawiau ar wefan HTW. 

Cydnabyddiaeth: Hoffai HTW ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a ddarparodd sylwadau ar yr 
Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth neu Ganllaw drafft HTW. 

Gofynnwyd am ddatganiadau o fuddiannau gan yr holl adolygwyr. Cafodd yr holl gyfraniadau gan 
adolygwyr eu hystyried gan Grŵp Asesu HTW. Fodd bynnag, nid oedd gan adolygwyr rôl o ran 
awduraeth neu reolaeth olygyddol a barn Technoleg Iechyd Cymru yw’r farn a fynegir. 
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