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Cyflwyniad

“Os gwelwch chi eliffant ar garreg eich drws, fe
wyddoch chi ’fod e yno.”
John Morris, 19791
Yn y papur hwn, rydym yn ystyried yr amrywiaeth
o gyflyrau sydd i’w cael o dan y diffiniad cyffredinol
niwed neu nam alcoholaidd i’r ymennydd (ARBD
neu ARBI). Dengys y cyflyrau hyn amrywiaeth o
symptomau cyffelyb, gan gynnwys dryswch, y cof yn
pallu, ac anhawster rhesymu a deall. Canlyniad ydynt
i’r niwed corfforol y mae alcohol, fel gwenwyn, yn ei
wneud i feinwe’r ymennydd, ar y cyd â diffyg maeth
o ganlyniad i oryfed.
Er ei fod yn llai cyffredin na rhai afiechydon
alcoholaidd eraill, mae ARBD yn cynnig her
ddifrifol o ran iechyd cyhoeddus, ac yn dal i gael
ei anwybyddu a’i gamddeall i raddau helaeth iawn.
Nod y papur hwn yw ceisio cael gwared ar lawer o’r
anwybodaeth ynghylch ARBD, a’i weld yng nghyddestun patrymau yfed ein cymdeithas, yn hytrach
na derbyn yr ystrydeb ohono fel anhwylder eithafol
sy’n taro’r rhai sydd â phroblemau yfed amlwg. Mae
hefyd yn pwysleisio’r ffaith – yn wahanol i rai mathau
eraill o nam meddyliol – nad cyflwr sy’n gwaethygu’n
anochel mo ARBD, ac y gellir ei drin yn llwyddiannus.
Mae’n dadlau dros sicrhau bod triniaeth briodol ar
gael yn brydlon i bawb sy’n gallu elwa ohoni.
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‘Eu pennau’n berwi gan ddiod a dwndwr’
– effaith alcohol ar yr ymennydd
“Wrth y drws yma roedd rhai potiau a fflagenni.
Dyna weddillion y cymdeithion da, a fydd â’u
traed yn fferru tan feinciau, tra bo eu pennau’n
berwi gan ddiod a dwndwr.”
Ellis Wynne, 17032

“Mae moleciwl syml yn gallu ymyrryd â systemau
tra chymhleth yr ymennydd, neu’u herwgipio
rywsut – dyna welwn ni yma.”
Griffith Edwards, 20003
Disgrifiwyd alcohol fel y ‘moleciwl amwys’.4 Er ei fod
yn cael ei ddefnyddio’n aml i wella hwyliau a bywiogi
digwyddiadau cymdeithasol, iselydd yw alcohol
mewn gwirionedd, gan beri i ni ymateb yn arafach
yn feddyliol a chorfforol, ac yn drysu ein symudiadau
a’n meddyliau. 5 Mae alcohol yn gweithredu ar y
systemau negeseuon cemegol o fewn yr ymennydd,
gan gynhyrchu ar y naill law deimladau o bleser,
ac ar y llaw arall, effaith tawelu.6 Gall symptomau
cynnar gynnwys colli swildod, siaradusrwydd, tuedd i
benderfynu’n fyrbwyll, a llefaru’n floesg. 7

Gall effeithiau hirdymor alcohol ar yr ymennydd fod
yn seicolegol (problemau iechyd meddwl) a ffisiolegol
(niwed i feinwe’r ymennydd). Mae tuedd benodol
i bobl sy’n yfed yn drwm ddatblygu problemau
iechyd meddwl,8 ac mae gan alcohol rôl mewn
nifer o gyflyrau seicolegol, gan gynnwys pryder ac
iselder, anhwylderau seicotig, a hunanladdiad.9 At
hynny, dros amser hir, gall yfed trwm achosi amryw
fathau o niwed corfforol i’r ymennydd. Mae’r rhain
yn deillio’n rhannol o effeithiau gwenwynig alcohol ei
hun, ond gall camddefnyddio alcohol am amser hir
hefyd arwain at ddiffyg fitaminau, sy’n gwaethygu’r
niwed. Mae’r corff yn defnyddio Fitamin B1 (thïamin)
yn enwedig i wneud pibellau gwaed, gan gynnwys
y rhai yn yr ymennydd. Os yw B1 yn brin, bydd y
pibellau gwaed yn gollwng. Gan fod unrhyw waed
sy’n gollwng yn ceulo, mae hefyd yn niweidio
meinwe’r ymennydd o’i gwmpas.10 Mae nifer o
resymau y gall yfwyr ddioddef prinder thïamin:

• Gall alcohol rwystro metaboleiddio fitaminau, a
Fitamin B1 yn benodol.
• Gall alcohol achosi llid wal y stumog (gastritis)
gan arwain at chwydu bwyd cyn iddo gael
ei dreulio, a’i gwneud yn anodd felly i’r corff
amsugno’r fitaminau ohono
• Mae alcohol hefyd yn rhwystro’r afu rhag storio
fitaminau
• Yn aml, nid yw’r rhai sy’n yfed yn drwm iawn yn
bwyta llawer o fwyd, neu maent yn bwyta’n wael,
gan arwain at ddiffyg maeth.11
Bydd y niwed i’r ymennydd trwy oryfed a diffyg
maeth weithiau’n cael ei waethygu’n fwy fyth gan
anafiadau corfforol i’r ymennydd o ganlyniad i
gwympo a/neu ymladd tra’n feddw.
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Datrys y dryswch
– beth yw ARBD?
“Rydyn ni’n hoffi bod yn smala am ladd ychydig
o gelloedd yr ymennydd mewn sesiwn dda. Ond
mewn gwirionedd, trwy yfed yn drwm ar hyd y
blynyddoedd, gallwn ni waethygu’n wael iawn sut
mae ein hymennydd yn gweithio.”
Andrew Misell, 201312
Niwed neu nam alcoholaidd i’r ymennydd (ARBD
neu ARBI) yw’r diffiniad go eang ar gyfer amryw
effeithiau alcohol ar weithredu a strwythur yr
ymennydd yn y tymor hir. Gellir rhannu ARBD yn nifer
o gategorïau:

• Syndrom Wernicke-Korsakoff – a nodwyd gyntaf
yn y 1880au, ac sy’n cynnwys dau anhwylder ar
wahân ond cysylltiedig: Enseffalopathi Wernicke a
Seicosis Korsakoff.13
• Dementia alcoholaidd – gyda symptomau mwy
cyffredinol a niferus na rhai Syndrom WernickeKorsakoff ac yn debyg i rai Clefyd Alzheimer14
• Syndrom angof alcoholaidd – sy’n cynnwys y cof
byrdymor yn pallu, anhawster canolbwyntio, a
chwedleua gan lenwi bylchau’r cof â gwybodaeth
amherthnasol neu anghywir (‘confabulation’).
Mae rhai ymchwilwyr wedi dadlau, er hyn, mai
sbectrwm o anhwylderau yw ARBD mewn
gwirionedd (gan gynnwys y tri uchod), a’r rheini
cymysgu ac yn gorgyffwrdd â’i gilydd.15 Un ffactor
cyffredin hollbwysig i’w nodi am bob math o ARBD,
er ei fod yn debyg i gyflyrau fel Clefyd Alzheimer, yw
nad yw’n gyflwr sy’n gwaethygu’n anochel, ac o gael
ei drin yn gywir, gellir ei atal a’i wrthdroi yn aml.
Nodir symptomau corfforol a meddyliol ARBD
yn y tabl isod. Mae rhai o’r rhain ganlyniadau
uniongyrchol y cyflwr; mae rhai eraill yn cyd-fynd ag
ef ac yn deillio o yfed alcohol a/neu ddiffyg maeth.16 17

Problemau’r meddwl a’r cof
•
•
•
•
•
•

Dryswch ynghylch amser a lleoliad
Anhawster canolbwyntio
Anhawster prosesu gwybodaeth newydd
Anallu hidlo gwybodaeth amherthnasol
Chwedleua (confabulation)
Difaterwch – colli cymhelliant, bywiogrwydd a
mentergarwch
• Iselder
• Anniddigrwydd

Problemau’r corff
• Atacsia - cydbwysedd gwael a cherdded yn
herciog
• Difrod i’r afu, y stumog a’r pancreas
• Enseffalopathi hepatig – difrod i’r ymennydd
gan wenwynau a gaiff eu gwaredu fel arfer
gan yr afu
• Dirywiad y serebela – difrod i’r rhan
o’r ymennydd sy’n rheoli cydsymud a
chydbwysedd
• Anaf trawmatig i’r ymennydd – o ganlyniad i
gwympo a/neu ymladd
• Niwropatheg yr eithafion – diffyg teimlad,
pinnau bach yn y dwylo, y traed a’r coesau
• Llygadgrynu – y llygaid yn symud yn aflonydd
(‘llygaid dawnsiog’, chwedl rhai)
• Parlys y llygaid – gwendid neu barlys
cyhyrau’r llygaid
Mae pobl ag ARBD hefyd yn dangos niwed i labed
flaen yr ymennydd, gan arwain at waeth sgiliau
rhesymu ac anawsterau o ran:

• Cynllunio
• Deall goblygiadau penderfyniadau, er enghraifft
eu penderfyniadau am yfed alcohol neu beidio, a
sut y bydd eu dewis naill nai’n eu rhwystro rhag
gwella neu’n eu helpu i wella
• Datrys problemau
• Addasu ymddygiad neu ymatal rhag gwneud
pethau, gan arwain at ymddygiad anystywallt neu
amhriodol18

6

Meddwl o ddifrif

Y gau a’r gwir
– pwy sy’n cael ARBD?
“Efallai fod yr ystrydeb o rywun ag ARBD fel
diotwr trafferthus ar y stryd yn anghywir, gan fod
llawer wedi gweithio am flynyddoedd ac wedi
cael bywyd teuluol ar un adeg.”
Dr Pamela Roberts, 201219

“Mae hyd yn oed yn rhai sy’n yfed yn drwm yn
gymdeithasol, ac sydd heb ddim broblemau
niwrolegol neu hepatig penodol, yn dangos
arwyddion o niwed i rannau o’r ymennydd a
thrafferthion gwybyddol.”
Dr Clive Harper, 200920
Er mai’r hen ddiotwr ar y stryd yw’r ddelwedd
draddodiadol o rywun sydd wedi colli gallu meddyliol
oherwydd alcohol, mae’r gwirionedd ychydig
yn wahanol. Yn 2004, daeth pwyllgor arbenigol
Gweithgor yr Alban ar y pwnc i’r casgliad canlynol:
“Carfan amrywiol yw’r bobl sy’n byw gydag ARBD, o
ran oedran, rhyw, ffordd o fyw, teulu, rhwydweithiau
cymdeithasol, hanes o yfed, oedran cychwyn ARBD,
presenoldeb problemau iechyd meddwl eraill,
anableddau corfforol neu feddyliol, cyflyrau meddygol
neu niwrolegol, hanes gwaith, cefndir diwylliannol ac
ysbrydol”.21
Dangosodd ymchwil fod achosion o ARBD yn
fwyaf cyffredin ymhlith pobl rhwng 50 a 60 oed.22
Er hynny, ni allwn anwybyddu goblygiadau posibl
goryfed alcohol ymhlith llawer o bobl ifanc, a
gwelwyd eisoes fwy o gleifion ifanc yn mynd i mewn
i’r ysbyty gyda chlefyd alcoholaidd yr afu.23 Fel y
nododd yr Athro Kenneth Wilson, mor gynnar â
2003 adroddodd ARBIAS (gwasanaeth anafiadau
i’r ymennydd yn Awstralia) fod mwy na hanner
eu cleifion rhwng 35 a 54 oed.24 Yn yr un modd,
nododd pwyllgor arbenigol Gweithgor yr Alban: “At
ei gilydd yn yr Alban, yn ôl pob golwg mae’r oedran
y mae pobl yn cyrraedd gwasanaethau’n is nag
oedd hi” ac y “dylai gwasanaethau nodi bod mwy o
ddynion yn dod drwodd ar oedran iau. Bydd rhaid
i asesiadau a gofal parhaol adlewyrchu anghenion
y garfan iau hon”.25 Mae hefyd yn werth nodi bod
ymchwil wedi dangos bod gan fenywod gyfnod yfed

byrrach cyn datblygu ARBD, ac ar gyfartaledd eu
bod 10 neu 20 mlynedd yn iau na dynion pan gânt
ddiagnosis.26
Un rheswm am gofleidio’r ystrydeb o’r rhai sydd ag
ARBD fel rhai o oedran a chefndir penodol – fel arfer,
dyn oedrannus, digartref – yw ein hamharodrwydd
cyffredin i gydnabod nad pobl ryfedd ar y cyrion yw
‘pobl gyda phroblem yfed’, ond yn hytrach aelodau
o gymdeithas o yfwyr sy’n cynnwys y rhan fwyaf
ohonom. Mae paradocs i’w gael yma, gan fod yfed
alcohol (ac weithiau meddwi) wedi dod yn fwy arferol
a derbyniol, wrth i broblemau alcohol aros yn destun
dirgelwch a chywilydd. Mae’r sefyllfa wedi’i chreu’n
rhannol gan y diwydiant diodydd sy’n mynnu mai
peth niwtral yw alcohol sy’n ein helpu i ‘ddathlu
bywyd’27 ac mai dim ond yn nwylo defnyddwyr
anghyfrifol neu rai ag ewyllys wan y mae alcohol yn
achosi problemau,28 y “lleiafrif difeddwl o bobl nad
ydynt yn deall sut i yfed yn ddoeth” chwedl rhai yn y
diwydiant.29 Mae’r awgrym bod pobl ag ARBD wedi
tynnu eu problemau ar eu pennau eu hunain trwy
fod yn anghyfrifol, wedi peri i rai bryderu na chredir
bod pobl ag ARBD yn haeddu cymorth.
Mae Alcohol Concern am herio’r agwedd hon, o
gofio’r holl dystiolaeth bod alcohol, yn y bôn, yn
sylwedd peryglus ac felly bod angen rheoli’n ofalus
iawn sut y caiff ei farchnata, ei ddosbarthu a’i
ddefnyddio.30 Unwaith i ni gydnabod bod alcohol,
er ei fod yn rhan fawr o fywydau cymdeithasol y
rhan fwyaf ohonom, hefyd yn sylwedd gwenwynig a
chaethiwus ac iddo nifer o beryglon cynhenid,31 bydd
wedyn yn haws i ni fynd i’r afael ar sail tystiolaeth ag
atal cyflyrau fel ARBD a’u rheoli.
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Anwybyddu a thangyfrif
– sut rydym yn methu â gweld ARBD
“O gofio mai cyflwr y gellir ei drin yw hwn, mae
llawer o bobl yn cael diagnosis anghywir neu heb
gael un o gwbl.”
Yr Athro Simon Moore, 201332

Mae nifer o ddulliau asesu ar gyfer ARBD i’w cael.
ACE-R (Archwiliad Gwybyddol Addenbrooke –
Fersiwn Diwygiedig) yw’r mwyaf cyffredin.40 Prawf
byr yw hwn sy’n para tua chwarter awr. Er hyn, mae
sawl rheswm na chaiff ARBD ei ddiagnosio’n aml, na
hyd yn oed ei ystyried fel diagnosis posibl:

Mae’r union ganran o bobl ag ARBD ym
mhoblogaethau Cymru, a Phrydain gyfan, yn anodd
ei dirnad. Mae nifer o astudiaethau ledled y byd yn
rhoi rhywfaint o awgrym i ni o faint y broblem:

• Anwybodaeth am ARBD ymhlith clinigwyr, gan
arwain at ddiagnosis anghywir o fath arall o
ddementia neu salwch meddwl

• Dangosodd meta-ddadansoddiad o bron i
40,000 o archwiliadau post-mortem yn America
ac Ewrop arwyddion o Syndrom WernickeKorsakoff mewn tua 1.5% o’r ymenyddiau a
archwiliwyd.33

• Nid yw profion asesu cyffredin fel yr Archwiliad
Cyflwr Meddwl Bach41 bob tro’n addas iawn i
ganfod ARBD

• Dangosodd astudiaeth debyg a oedd hefyd yn
cynnwys Awstralia amrywiaeth o ran canran yr
achosion gan amrywio o 0.4% yn Ffrainc a 0.5%
ym Mhrydain i 2.8% yn Awstralia34
• Mae astudiaethau yn yr Alban wedi canfod mai
0.07% oedd canran yr achosion yn Argyle a
Chlud35 a 0.14% yn Inverclyde36
• Yn ôl y disgwyl, dengys astudiaethau fod canran
yr achosion yn uwch o lawer ymhlith pobl sy’n
ddibynnol ar alcohol, sef tua 35%.37 38
Er hyn i gyd, erys ARBD yn gyflwr cudd i gryn
raddau ac un nad yw’n cael ei ganfod yn ddigon
aml. Mewn un astudiaeth post-mortem o ryw 2,000
o ymenyddiau, canfuwyd 25 achos o Syndrom
Wernicke-Korsakoff, na chafodd ond 4 ohonynt
ddiagnosis pan oeddynt yn fyw.39

• Cywilydd ynghylch y cyflwr a’r bobl sy’n byw
gydag ef

• Anhawster gwahaniaethu rhwng effeithiau
parhaol goryfed ar yr ymennydd, a symptomau
meddwdod, rhoi’r gorau i yfed alcohol ar ôl
cyfnod o ddibyniaeth, a salwch corfforol. Yn
fras, pan fydd rhywun yn feddw, neu’n cael ei
ddiddyfnu oddi wrth alcohol, nid yw bob tro’n glir
a fydd eu cyflwr dryslyd yn gwella pan fyddant yn
sobr, neu a yw’n fwy parhaol.
• Yn aml, mae pobl ag ARBD wedi’u dieithrio oddi
wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau, a’r gymdeithas
yn gyffredinol, gan olygu na fydd ganddynt bobl
o’u cwmpas sy’n gwybod eu hanes ac yn gallu ei
esbonio i glinigwyr.42 43
Mae’n bosibl bod astudiaethau epidiemiolegol hefyd
yn tangyfrif ARBD, am nifer o resymau:

• Dibynnant yn aml ar gofnodion meddygol sy’n
tangyfrif cyfanswm yr achosion oherwydd
diagnosio annigonol
• Tueddiad i ganolbwyntio ar enghreifftiau clasurol o
Enseffalopathi Wernicke a Seicosis Korsakoff, gan
anwybyddu ffurfiau eraill o ARBD a symptomau
eraill.44
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‘Cleifion anodd’ – rheoli ARBD yn ein
system iechyd a gofal cymdeithasol
• Gallant fod yn ffwndrus ac ymddwyn yn anwadal
ac/neu’n ymosodol.49

“Un profiad cyffredin ymhlith yr holl defnyddwyr
gwasanaethau a aseswyd oedd eu bod yn
tueddu i ddod i sylw gwasanaethau statudol
oherwydd argyfwng yn eu bywydau.”
Dr Pamela Roberts, 201245

“Yn aml, mae’n anodd eu rhyddhau o’r ysbyty
oherwydd diffyg gwasanaethau cefnogaeth
yn y gymuned. Cyfyng yw arbenigedd y
gwasanaethau iechyd meddwl arferol yn y mater
yma.”
Yr Athro Kenneth Wilson, 2010

46

O gofio’r holl ffactorau hyn, nid yw’n syndod bod
tystiolaeth anecdotaidd sylweddol bod cleifion
ag ARBD yn cael eu trosglwyddo rhwng y naill
wasanaeth a’r llall gan staff sy’n gyndyn ymdrin
â hwy neu sy’n teimlo nad oes ganddynt mo’r
arbenigedd na’r adnoddau i wneud hynny. Er
enghraifft, o blith y 30 claf ag ARBD a gofnodwyd
gan Uned Ddibyniaeth Gymunedol Caerdydd rhwng
2008 a 2012:

• Mae’n hysbys bod 5 wedi’u hanfon i unedau
arbenigol yn Lloegr
• Anfonwyd 2 i gartrefi preswyl lleol i bobl hy^ n.

Un o ganlyniadau amlwg diffyg ymwybyddiaeth am
ARBD, a diffyg darpariaeth arbenigol ar ei gyfer,
yw bod pobl gyda’r cyflwr yn aml yn defnyddio
gwasanaethau sy’n methu diwallu eu hanghenion
penodol. Gan eu bod yn methu gofalu amdanynt
eu hunain a’u cartref, byddant weithiau’n dod i sylw
gwasanaethau cymdeithasol neu adrannau tai yr
awdurdodau lleol. Gall eu hymddygiad anwadal eu
harwain i drafferthion gyda’r heddlu. Gallant gyrraedd
yr ysbyty drwy’r adran damweiniau ac achosion brys
neu gael eu derbyn am gyflyrau alcoholaidd eraill,
fel anhwylderau’r stumog. Gallant aros wedyn am
amser hir ar wardiau meddygol acíwt, lle y bydd
angen goruchwyliaeth gyson arnynt.47 Gan nad oes
gwasanaethau adsefydlu a chefnogi i’w cael yn aml
ar ôl eu rhyddhau o’r ysbyty, gwelir ‘drws troi’ o
ryddhau ac aildderbyn cleifion i’r ysbyty.48

• Dychwelodd 5 i hosteli ar gyfer pobl ddigartref

Pan gânt eu derbyn gan wasanaeth, mae nifer o
symptomau ARBD yn ei gwneud yn anodd iawn
gweithio gyda phobl â’r cyflwr:

• Bydd rhai eraill yn aros yng ngwelyau ysbytai, yn
disgwyl penderfyniadau am eu dyfodol

• Yn aml, nid ydynt yn deall eu cyflwr eu hunain, ac
maent felly’n gyndyn dilyn rhaglen driniaeth.
• Efallai na fyddant yn cofio eu hanes eu hunain,
nac ychwaith yn cofio gwybodaeth a gânt gan
staff – fel arfer, bydd cleifion ag ARBD yn cofio
gwybodaeth am hyd at hanner awr. Gallant
ymateb yn gall i gwestiynau yn ystod yr amser
hwn, ond byddant wedyn yn graddol anghofio’r
hyn a drafodwyd
• Gallant gael anhawster rhesymu a phenderfynu,
a bydd felly’n anodd iddynt reoli faint o alcohol a
yfant, neu ystyried goblygiadau dal i yfed

• Mae’r gweddill yn cael rhywfaint o gymorth gan
wasanaethau awdurdodau lleol yn eu cartrefi eu
hunain, ac mae sawl un wedi aildechrau yfed ar
ôl peidio.50
Yn yr un modd, mae’r elusen camddefnyddio
sylweddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, Pen
yr Enfys, wedi disgrifio nifer o sefyllfaoedd a all godi
gyda phobl ag ARBD:

• Anfonir rhai i gartrefi gofal ar gyfer yr henoed, sy’n
lleoedd anaddas iddynt a lle y cânt eu symud yn
aml o le i le gan fod eu hymddygiad yn anodd i
staff ymdopi ag ef. Yn aml, cânt eu hanfon yn y
pen draw i gartrefi sy’n fodlon ymdopi â hwy ond
nad ydynt yn cynnig gwasanaeth adsefydlu nac
amodau byw arbennig o dda

• Bydd rhai’n aros ar aelwyd eu teulu, weithiau heb
ddiagnosis, a’u cyflwr yn gwaethygu
• Mae rhai, oherwydd y problemau uchod, yn dod
yn ddigartref
• Bydd rhai yn marw’n gynnar am nad yw dirywiad
eu hiechyd yn cael ei atal. 51
Mae hefyd yn werth nodi bod rhai darparwyr yn
mynd ati’n fwriadol i eithrio cleientiaid sydd wedi cael
diagnosis o ARBD o’u gwasanaethau, oherwydd
anawsterau eu rheoli. 52
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Oes yna ateb? – atal ARBD a’i drin

Atal

Triniaeth ac adfer

Er y’i gwelir yn gyflwr eithafol ac anarferol, un
arwydd o blith llawer yw ARBD o berthynas afiach
ein cymdeithas ag alcohol. Fel y nododd yr Athro
Kenneth Wilson, mae’r dystiolaeth sydd ar gael yn
awgrymu bod cyfanswm yr achosion o Syndrom
Wernicke-Korsakoff yn ddrych o’n patrymau yfed
cenedlaethol yn ogystal â chyfraddau dibyniaeth ar
alcohol.53 Y dull symlaf ac amlycaf, felly, i atal ARBD
yw cymedroli faint o alcohol y mae’r boblogaeth yn
ei yfed. Mae Alcohol Concern wedi nodi o’r blaen
mai sbectrwm yw camddefnyddio alcohol ac nad
yw’r ffin rhwng defnyddio alcohol yn iachus a’i
gamddefnyddio bob amser yn glir. Bydd llawer
ohonom yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng patrymau
yfed iach ac afiach dros amser, ac am y rheswm
hwn nid yw’n ddefnyddiol nac yn onest priodoli yfed
problemus i garfan ar wahân o ‘yfwyr problemus’.54
Mae dadl gref dros atal ABRD trwy fesurau sy’n
targedu’r boblogaeth gyfan er mwyn lleihau faint
o alcohol a yfir – ac mesurau i wneud alcohol yn
ddrutach ac yn fwy anodd ei gael yw’r mwyaf
effeithiol o’r rhain.55
Fel y nodwyd uchod, mae diffyg fitaminau yn ffactor
pwysig mewn ARBD. Oherwydd hyn, awgrymwyd
ambell waith y byddai sicrhau ein bod i gyd yn cael
mwy o Fitamin B1 yn ffordd dda i leihau ARBD. Yn
1998, gwelodd ymchwilwyr leihad sylweddol yng
nghyfanswm yr achosion o Syndrom WernickeKorsakoff yn Awstralia ers i thïamin ychwanegol
ddechrau cael ei ychwanegu at flawd bara yn
1991. Er hynny, awgrymasant fod angen rhagor o
ymchwil cyn y gallent argymell ychwanegu thïamin
at ddiodydd alcoholaidd.56 Ym Mhrydain, mae’n
ofynnol o dan y gyfraith ychwanegu thïamin at flawd
gwyn a brown ers y 1950au (er bod blawd gwenith
cyfan yn cynnwys digon o thïamin naturiol).57 Yn
2012, daeth Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faeth
(SACN) Llywodraeth Prydain i’r casgliad bod y
“dystiolaeth dros orfodi ychwanegu thïamin at flawd
y^ d yn wannach o lawer” na’r achos dros ychwanegu
maetholion eraill fel calsiwm a haearn.58 Rhaid gofyn
hefyd i ba raddau y byddai thiamin ychwanegol
mewn bwydydd o fudd i’r rhai sy’n diota’n drwm,
gan na allai eu cyrff amsugno llawer ohono.
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“Mae’n pwysig nodi nad cyflwr sy’n gwaethygu’n
anochel yw Seicosis Korsakoff, yn wahanol i rai
mathau organig o ddementia fel Clefyd Alzheimer.
At ei gilydd, dylid gweld Syndrom WernickeKorsakoff yn gyflwr y gellir ei drin.”
Alcohol Concern, 200159
Ar ôl i ARBD ddatblygu, gellir rhannu’r prognosis ar
gyfer gwella yn fras yn chwarteri:

• Bydd 25% yn gwella’n llwyr
• Bydd 25% yn gwella i gryn raddau
• Bydd 25% yn gwella ychydig
• Ni fydd yw 25% yn gwella o gwbl.60
Ystyr hyn, at ei gilydd, yw bod 75% yn gallu wella
rywfaint os cânt ddiagnosis cynnar a thriniaeth
briodol. Dyma brognosis rhyfeddol o dda, ac un
a ddylai ein hysgogi, yn sicr, i drin y cyflwr yn fwy
effeithiol. Fel gydag unrhyw afiechyd, nid oes byth
sicrwydd y gellir cyrraedd iechyd da parhaol, ac
mae rhai amodau ar gyfer gwellhad. Fel y nododd
yr Athro Kenneth Wilson, gall cleifion sydd ag ARBD
gael “gwellhad i amryw raddau, ar yr amod eu
bod yn ymwrthod â’r ddiod, yn iach eu cyrff, ac yn
derbyn gefnogaeth faethegol”. 61 Mae hefyd yn werth
nodi bod tystiolaeth bod cyfle o ryw ddwy flynedd ar
gyfer gwella ar ôl diagnosis o ARBD.62 Felly, er bod
angen mynd ati’n bwyllog ac ar sail tystiolaeth i roi
triniaeth, mae hefyd angen ei rhoi yn brydlon.

“Os rhoddir triniaeth yn gynnar i bobl sydd ag
enseffalopathi Wernicke, bydd eu symptomau’n
gwella a gallant wella’n llwyr. Fodd bynnag, os na
roddir triniaeth, neu os na roddir triniaeth mewn
pryd, gallai eu cyflwr beryglu eu bywyd a gall
achosi niwed anwrthdroadwy i’r ymennydd, gan
effeithio’n ddifrifol ar y cof tymor byr.”
Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a
Rhagoriaeth Glinigol (NICE), 201063
Mae gwell maeth yn elfen allweddol o unrhyw
raglen driniaeth. Fel gydag unrhyw un arall, mae’n
fuddiol annog a chefnogi pobl ag ARBD i fwyta
ymborth eang a chytbwys – ar gyfer eu hiechyd yn
gyffredinol, ac er mwyn gwella o’r cyflwr. Er hynny,
am y rhesymau a nodwyd uchod, gall fod yn anodd
i’r rhai sy’n yfed yn drwm amsugno maeth trwy’r
perfeddion, a’r peth gorau, felly, yw eu trin â dognau
mawr o fitaminau naill ai i’r gwythiennau neu i’r
cyhyrau - triniaeth y sonnir amdani weithiau fel ‘bag
banana’ oherwydd lliw melyn yr hylif fitaminau, sy’n
cael ei farchnata dan yr enw masnachol Pabrinex.
Er bod y driniaeth hon yn bur effeithiol, nododd
Alcohol Concern yn 2001 “duedd oddi wrth roi’r
driniaeth hanfodol hon”,64 ac mae gwybodaeth a
gasglodd Alcohol Concern mewn gwahanol fforymau
yn awgrymu bod rhagnodi fitaminau B i gleifion â
phroblemau alcohol yn anghyson iawn mewn gofal
sylfaenol ac eilaidd yng Nghymru a Lloegr.
Un rheswm am yr anghysondeb hwn yw’r pryderon
a gododd weithiau am berygl anaffylacsis –
adwaith alergaidd cryf a all achosi marwolaeth.
Nodwyd problemau gydag adweithiau o’r fath i
Parentrovite – cymysgedd o fitaminau B ac C a
gâi ei ddefnyddio ar y pryd – gan y Pwyllgor ar
Ddiogelwch Meddyginiaethau yn 1989.65 Ers hynny
diwygiodd y Pwyllgor ei ganllawiau ar ôl i Pabrinex
ddisodli Parentrovite yn 1992,66 gan ddod i’r casgliad
yn 2007 “na ddylai’r achlysuron prin pan gafwyd
adwaith alergedd ein cadw rhag ei ddefnyddio
gyda chleifion sydd angen triniaeth yn y fath fodd
– yn enwedig y rhai sydd mewn perygl o Syndrom
Wernicke-Korsakoff, a thriniaeth â thïamin felly’n
angenrheidiol iddynt.”67 Yn 2004, roedd Cymdeithas
Seicoffarmacoleg Prydain wedi nodi “o gofio natur
of Enseffalopathi Wernicke, mae cloriannu’r buddion

a’r peryglon yn arwain at ffafrio pigiadau thïamin”. 68
Yn yr un modd, daeth tîm yn y Ganolfan Gaethiwed
Genedlaethol yng Ngholeg y Brenin, Llundain yn
2009 i’r casgliad mai “gwell yw rhoi gormod o
thïamin yn rhy gynnar na pheidio â rhoi digon yn rhy
hwyr”.69 Yng nghanllawiau NICE yn 2010, dywedwyd
dylid cynnig thïamin i gleifion os oes amheuaeth
bod Enseffalopathi Wernicke ganddynt, a dylai’r dôs
fod “tuag at ben uchaf ystod y fformiwlari Prydeinig
cenedlaethol”.70
Yn cyd-fynd â dulliau maethol a fferyllol, gwelwyd
bod nifer o ddulliau therapiwtig eraill yn fuddiol i bobl
ag ARBD. Mae dulliau niwroseicolegol sydd wedi
llwyddo gydag ARBD yn cynnwys:

• Dysgu di-wall – Dull addysgu sydd wedi’i
gynllunio fel nad yw’r dysgwr yn gorfod gwneud
camgymeriadau wrth ddysgu gwybodaeth
newydd, sy’n rhoi teimlad cadarnhaol iawn i’r
broses ddysgu.
• Technoleg gynorthwyol – Gwelwyd bod defnyddio
dyddiadur electronig yn gwella gallu pobl i
gofio gwybodaeth, a gwella presenoldeb mewn
sesiynau therapi
• Gweithredu ymarferol – Defnyddio rheolau clir i
wella sgiliau datrys problemau, gyda’r potensial
i gymhwyso hyn at broblemau beunyddiol fel
cynllunio prydau bwyd a rheoli arian
• Addasu hwyliau – Addaswyd Therapi Gwybyddol
Ymddygiadol (CBT) gydag elfennau ysgogiadol
a chymhorthion cof gweledol ac ysgrifenedig,
a defnyddiwyd hwn i wella hwyliau a herio
meddyliau negyddol awtomatig l.71
Ym mhob achos, mae’r ymchwil yn awgrymu bod
datblygu rhaglen adsefydlu sy’n benodol ac yn
berthnasol i gleifion, yn eu helpu i wella, ac yn eu
helpu i ennill (neu adennill) y sgiliau sydd eu hangen
arnynt i reoli eu bywydau a’u hamgylchedd eu
hunain.72
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“Mae pobl yn weithgar a chreadigol yn y bôn,
ac mae angen iddynt ymgymryd ag amrywiaeth
gytbwys o weithgareddau yn eu bywydau
beunyddiol er mwyn cynnal iechyd a lles. Creant
hunaniaeth ac ystyr trwy’r hyn a wnânt, a gallant
eu gweddnewid eu hunain trwy weithredu
bwriadol ac annibynnol.”
Cymdeithas Therapyddion Galwedigaethol
Prydain, 201373
Mae tystiolaeth anecdotaidd hefyd o blaid dulliau
triniaeth sy’n canolbwyntio ar ansawdd bywyd. Yn
ei gyfrol o hanesion clinigol The man who mistook
his wife for a hat yn 1985, disgrifiodd y niwrolegydd
Dr Oliver Sacks hanes ‘Jimmie’, hen forwr yn y
llynges gyda Syndrom Korsakoff. Er na ddangosodd
y dyn hwn ddim newidiadau niwroseicolegol mewn
9 mlynedd, nododd Sacks sut yr oedd boddhad
Jimmie a’i gysylltiad â’r byd o’i gwmpas wedi
gwella’n arw trwy’r hyn y gellid ei ddisgrifid fel therapi
galwedigaethol:

• Gwerthfawrogi cerddoriaeth – “Ni châi fymryn o
drafferth dilyn cerddoriaeth, am fod pob ennyd
mewn cerddoriaeth a chelf yn cyfeirio at enydau
arall ac yn eu cynnwys hwy”
• Garddio – “Ar y cychwyn, byddai’n cyfarch yr
ardd bob dydd fel peth newydd, ond am ryw
reswm, daeth yn fwy cyfarwydd iddo na’r tu
mewn i’r ty^. Go brin roedd e’n drysu neu’n mynd
ar goll yn yr ardd erbyn hyn”
• Cymryd rhan yn y Cymun Catholig - “Gwelais ef
yma’n hoelio ei sylw’n ddwys a chanolbwyntio
mewn modd na welais mohono o’r blaen ac na
chredwn y gallai ef ei wneud”.74
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Yn amlwg, enghreifftiau o weithgareddau
sy’n benodol i un person yw’r rhain, ond mae
posibilrwydd dulliau triniaeth cyfatebol, yn sicr, yn
werth ei ystyried. Pa ddull bynnag a ddefnyddir,
mae’n eglur bod dirfawr angen gwell trefniadau gofal,
cefnogaeth a thriniaeth. Pur dameidiog yw gofal i
bobl ag ARBD yn aml, ond lle y cafodd ei gydlynu’r
dda gwelwyd gwelliannau gwirioneddol. Mewn
arolwg yn 2011 o wasanaeth newydd yng Nghilgwri,
gwelwyd bod cleifion gydag ARBD at ei gilydd yn
treulio 80% yn llai o ddyddiau mewn gwelyau ysbytai
bob blwyddyn.75 Fel y nododd Llywodraeth Cymru
2005 yngly^ n â phob math o afiechydon cronig,76 er
mwyn cefnogi pobl ag ARBD yn iawn, mae angen:

• Asesu cynnar
• Diagnosis cywir a phrydlon
• Gwasanaethau arbenigol priodol gan dîm
aml-ddisgyblaethol
• Cynlluniau hyfforddiant hunan-ofal
• Rhaglen adsefydlu gweithredol amlddisgyblaethol er mwyn lleihau dychwelyd i’r
ysbyty.
At y rhestr hon, o ran ARBD yn benodol, dylid
ychwanegu’r angen am feddyginiaeth addas ac
amserol, yn enwedig dognau mawr o fitaminau B.

O dan yr un to
– pwyigrwydd gofal preswyl
Er bod modd darparu cymorth i bobl ag ARBD yn
y gymuned, mae nifer o astudiaethau wedi dangos
bod cleifion ag ARBD sy’n cael eu hatgyfeirio at
gyfleusterau preswyl sy’n arbenigo ar y cyflwr yn
gwella’n fwy na’r rhai sy’n byw mewn llety arferol.77
Mae’r fath ddarpariaeth arbenigol yn brin yng
Nghymru. Mae’r Uned Arbennig ym Mae Colwyn
yn cynnwys dau gartref annibynnol ar gyfer 6 i 7
preswylydd yr un, gydag ystafelloedd gwely ac
ymolchi preifat, a mannau coginio, cymdeithasu a
bwyta cyffredin. Mae sgiliau bywyd ac ailintegreiddio
pobl yn y gymuned yn rhan annatod o waith yr
uned.78 79 Nid oes cyfleusterau tebyg yn ne Cymru,
ac anfonir nifer o bobl o’r ardal sydd ag ARBD i lety
arbenigol yn Lloegr, gan godi pryderon ynghylch
costau ond hefyd ynghylch eu datgysylltu oddi
wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau a’u gweithwyr gofal
iechyd.

Yn 2012, trefnwyd gweithgor arbenigol gan Pen yr
Enfys ac Alcohol Concern er mwyn ystyried yr angen
am lety arbenigol ar gyfer rhwng 20 a 25 o bobl ag
^
p yn benodol
ARBD yn ne Cymru. Edrychodd y grw
ar ymchwil gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau
Dementia Prifysgol Stirling81 i gymhorthion cof ac
adsefydlu gwybyddol, a sut yr ymgorfforwyd yr
ymchwil hon mewn cynlluniau arbenigol megis
datblygiad 22 o fflatiau stiwdio i bobl ag ARBD yn
Tollcross Road, Glasgow.82 Gan adeiladu ar y gwaith
hwn yn yr Alban, cytunodd y grw^ p ar yr egwyddorion
sylfaenol canlynol ar gyfer unrhyw gyfleuster preswyl
newydd:

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn cydnabod nad
peth syml yw gwybod pa gartrefi gofal sy’n barod
i dderbyn preswylwyr ag ARBD. Er hynny, mae
AGGCC wedi darparu ffigurau ar faint o gartrefi gofal
sy’n derbyn oedolion o dan 65 oed gydag anafiadau
i’r ymennydd (ac sydd felly’n debygol o gynnig model
gofal mwy priodol ar gyfer ARBD na gwasanaethau
preswyl i oedolion hy^ n â chlefyd Alzheimer). Mae’r
Arolygiaeth wedi dod o hyd i 19 o gartrefi gofal o’r
fath, wedi’u dosbarthu’n anghyson ar draws Cymru,
gan ddarparu cyfanswm o 244 o leoedd.80 Mae’n
deg dweud nad yw’n debygol y bydd y cyfanswm
hwn yn ddigon i ddiwallu’r angen am ofal i bobl ag
ARBD, yn enwedig wrth i hwnnw gynyddu. Nid yw’n
glir ychwaith pa lwybrau, os o gwbl, tuag at wella ac
adsefydlu y mae pob un o’r 19 o gyfleusterau hyn yn
eu cynnig.

• Dylai’r pwyslais fod ar adsefydlu ac ailintegreiddio
mewn cymdeithas, yn hytrach na cheisio darparu
rhywle i aros.

• Dylai’r gwasanaeth gael ei ddatblygu ar sail y
syniad y bydd cleientiaid yn aros yn yr uned
am hyd at ddwy flynedd, sef y cyfnod gorau er
mwyn elwa o gyfnod o adsefydlu dwys yn dilyn
diagnosis o ARBD

• Dylid ystyried yr angen am lety addas i symud
ymlaen iddo wedi i’r cyfnod o adsefydlu dwys
ddod i ben. Ar hyn o bryd, pan ryddheir
cleientiaid ag ARBD o lefydd preswyl neu o’r
ysbyty, gadewir yn aml iddynt ddychwelyd i lefydd
annigonol fel llety i’r digartref, lle bydd llawer yn
dechrau yfed alcohol eto
• Dylid ystyried darparu gofal diwedd oes yn y
gwasanaeth hwn. 83
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Casgliadau ac
argymhellion
Mae’n eglur bod diffyg dealltwriaeth o hyd, ymhlith
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac yn fwy
cyffredinol, ynghylch niwed alcoholaidd i’r ymennydd
ar ei wahanol ffurfiau. O ganlyniad, ni chaiff y cyflwr
ei ganfod na’i drin yn ddigon aml, a hynny er
gwaethaf y prognosis da ar gyfer gwella ohono, a’r
nifer dda o opsiynau gofal a thriniaeth sydd ar gael.
Er mwyn mynd i’r afael ag ARBD yng Nghymru, mae
Alcohol Concern yn argymell y mesurau canlynol ar
gyfer atal ARBD, ei ganfod, a’i drin:

Argymhelliad 1
Mae angen gwaith i godi ymwybyddiaeth
ymhlith y boblogaeth gyffredinol, yn ogystal â
gweithwyr gofal iechyd a gofal cymdeithasol, am
bosibilrwydd datblygu ARBD, y ffactorau sy’n
cynyddu’r perygl, ei symptomau, a dulliau posibl
ar gyfer ei atal.

Argymhelliad 4
Lle nad ydynt eisoes i’w cael, dylid creu
cysylltiadau a’u ffurfioli rhwng asiantaethau
triniaeth alcohol lleol (gwirfoddol a statudol ill
dau) a gwasanaethau seiciatryddol a seicolegol
arbenigol ar gyfer ARBD, er mwyn sicrhau bod
yr arbenigedd priodol ar gael yn rhwydd.

Argymhelliad 5
Dylid llunio llwybr clir o ddiagnosis at asesu
parhaol a thriniaeth am ARBD, a dylid ei
gynnwys yn Fframwaith Trin Camddefnyddio
Sylweddau Llywodraeth Cymru.

Argymhelliad 6

Dylid bwrw ymlaen â mesurau sy’n targedu’r
boblogaeth gyfan ac sydd wedi’i seilio ar
dystiolaeth – fel isafbris am bob uned o
alcohol, a gwneud alcohol yn fwy anodd ei
gael – er mwyn lleihau yn y pen draw ARBD ac
afiechydon eraill sy’n deillio o oryfed.

Dylid adolygu’r canllawiau clinigol yngly^ n â
defnyddio pigiadau o fitaminau B (Pabrinex) ar
gyfer atal ARBD a’i drin, a dylid darpar rhagor
o hyfforddiant i glinigwyr er mwyn sicrhau
defnyddio’r moddion hyn yn y ffordd orau, ar
sail angen clinigol. At hynny, dylid adolygu’r
dystiolaeth ynghylch rhoi pigiadau o fitaminau B
yn y gymuned, a datblygu canllawiau clinigol ar
gyfer hyn.

Argymhelliad 3

Argymhelliad 7

Dylid datblygu hyfforddiant safonol achrededig
ar ganfod ARBD a’i ddiagnosio’n gynnar. Dylid
darparu hwn i bob gweithiwr gofal iechyd a gofal
cymdeithasol perthnasol.

Dylid ystyried y galw am ragor o lefydd adfer
preswyl arbenigol yng Nghymru ar gyfer trin
ARBD, a pha mor bosibl fydd cynnal y fath
gyfleusterau ychwanegol.

Argymhelliad 2

Ochr yn ochr â hyn, dylid datblygu arbenigedd
staff gwasanaethau triniaeth alcohol lleol er
mwyn gwell cefnogi a rheoli unigolion ag ARBD
yn y gymuned.
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