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Crynodeb Gweithredol
Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau’r gwaith ymchwil Agweddau at Frechu
Pobl Ifanc 2019 a gynhaliwyd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cynhaliwyd yr ymchwil
i gael gwell dealltwriaeth o ymwybyddiaeth pobl ifanc 13-15 oed a'u rhieni o frechiadau
a chlefydau y gellir eu hatal drwy frechu, ac roedd yn archwilio agweddau at imiwneiddio
pobl ifanc er mwyn bod yn sail i gynllunio rhaglenni imiwneiddio yng Nghymru.

1.1.

Methodoleg
Cynhaliwyd y gwaith maes ym mis Gorffennaf a mis Awst 2019, a chynhaliwyd
cyfweliadau â rhieni pobl ifanc rhwng 13 a 15 oed, a'r plant eu hunain, ar wahân lle y bo
modd, gyda dim ond un unigolyn ifanc ac un rhiant fesul cartref yn cael eu cyfweld.
Roedd yr arolwg ei hun yn cyd-fynd â'r un a ddefnyddiwyd yn arolwg Iechyd Cyhoeddus
Lloegr - Young People and Parents Childhood Immunisation Survey 2018 – a’i ddiwygio
i ystyried cyd-destun penodol Cymru.
Cynhaliwyd cyfanswm o 318 cyfweliad, 160 gyda rhieni a 158 gyda phlant 13-15 oed.
Cynhaliwyd yr holl gyfweliadau wyneb yn wyneb gan ddefnyddio’r dechneg Cyfweliadau
Personol gyda Chymorth Cyfrifiadur. Roedd pob cyfweliad yn cymryd oddeutu 15 i 20
munud (neu 40 munud i bob cartref).
Cynhaliwyd y gwaith maes gan ddefnyddio dull samplu lleoliad ar hap, er mwyn sicrhau
bod y sampl o amrywiaeth geo-ddemograffig ac economaidd-gymdeithasol pob bwrdd
iechyd yn gynrychioliadol, ac yn unol â hynny, Cymru gyfan. O fewn pob bwrdd iechyd,
cafodd pob LSOA (ardal ddaearyddol a elwir yn ardal cynnyrch ehangach haen is) eu
rhestru yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, o’r mwyaf i’r lleiaf o ran
amddifadedd cymharol a ddosbarthwyd mewn cwintelau, ac o bob un o'r cwintelau hyn
fe ddewiswyd Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn systematig ar hap. Ym mhob Ardal
Gynnyrch a ddewiswyd, cynhaliwyd 5 cyfweliad â phobl ifanc yn eu harddegau a 5
cyfweliad â rhieni.
O fewn pob pwynt samplo defnyddiwyd cwotâu yn ôl rhyw, oed ac ethnigrwydd y plentyn
yn ei arddegau, a statws gwaith y rhiant, er mwyn sicrhau ymhellach bod y data yn
gynrychioliadol.
Pwysolwyd y data gan y bwrdd iechyd i adlewyrchu maint cymharol y boblogaeth o fewn
gwahanol fyrddau iechyd, a pwysolwyd data'r plant yn eu harddegau hefyd yn ôl eu
blwyddyn ysgol a’u rhyw, gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth o ganol blwyddyn
2017 i ddarparu ystadegau.

1.2 Cyhoeddusrwydd - ymwybyddiaeth a dwyn i gof
Imiwneiddio oedd yr ail fater iechyd mwyaf cyffredin i blant yn eu harddegau i rieni ei
grybwyll ar ôl iechyd meddwl. Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, imiwneiddio yw'r
chweched pwnc mwyaf cyffredin sydd ar feddyliau pobl, ar ôl cyffuriau, iechyd meddwl,
iechyd rhywiol, bwyta'n iach/maeth ac ysmygu. Pan ofynnwyd yn benodol a oeddent
wedi clywed, gweld neu ddarllen unrhyw beth am frechiadau i bobl ifanc yn eu
harddegau yn y 12 mis diwethaf, dywedodd hanner y rhai a holwyd (49% o'r rhieni a
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51% o'r rhai yn eu harddegau) eu bod wedi. Mae hyn ar ei uchaf ymhlith pobl ifanc ym
mlwyddyn 10 (66%) a rhieni'r rhai ym mlwyddyn 10 (68%). O ran y bobl ifanc, y brif
ffynhonnell wybodaeth yw'r ysgol, gyda 86% o blant yn eu harddegau yn clywed am y
mater fel hyn, (54% drwy athro/athrawes neu staff ysgol, a 45% drwy nyrs ysgol). Mae
llai o gysondeb yn y ffynonellau cyhoeddusrwydd ymhlith rhieni, gyda'r rhan fwyaf (42%)
yn dweud iddynt weld neu glywed rhywbeth am imiwneiddio pobl ifanc yn eu harddegau
mewn e-bost neu lythyr. Hyd yn oed pan holwyd yn benodol, ychydig iawn oedd yn cofio
gweld cyhoeddusrwydd am imiwneiddio pobl ifanc yn eu harddegau ar y cyfryngau
cymdeithasol (8% o rieni a 6% o blant yn eu harddegau). Dywedodd y bobl ifanc a'r
rhieni mai’r brechiadau y gwelsant fwyaf o gyhoeddusrwydd ar eu cyfer oedd HPV (58%
o rieni a 44% o blant yn eu harddegau).
Dim ond 7% o rieni a phlant yn eu harddegau sy'n cofio gweld neu glywed unrhyw beth
a fyddai'n eu gwneud yn bryderus ynglŷn â chael brechiad.
Gan droi at y clefydau y mae brechiadau yn amddiffyn plant yn eu harddegau rhagddynt,
roedd mwy o adnabyddiaeth o'r clefydau yn gyffredinol ymhlith rhieni, gyda mwy na naw
o bob deg yn gwybod am y rhan fwyaf ohonynt. Y clefydau yr oedd y rhieni'n lleiaf
cyfarwydd â hwy oedd: canser y pen a'r gwddf (61%); difftheria (87%); dafadennau
gwenerol (87%); a chanser gwenerol (84%). Ymhlith plant yn eu harddegau, yr unig
glefydau a oedd yn gyfarwydd i naw o bob deg oedd llid yr ymennydd, a'r lleiaf cyffredin
a gydnabuwyd oedd difftheria (28%), y frech Almaenig (42%), septisemia (47%) a
chanser y pen a'r gwddf (49%). Roedd plant yn eu harddegau a oedd wedi clywed am y
clefyd o'r blaen yn llai tebygol na'u rhieni o feddwl bod y clefyd yn ddifrifol. Roedd y
mwyafrif o rieni a phobl ifanc yn eu harddegau o'r farn bod yr holl frechlynnau yn llai o
risg na'r clefyd (77% a 69% yn y drefn honno, mae’r gyfran is o rai yn eu harddegau a
ddywedodd hyn i’w briodoli i’r gyfran uwch a ddywedodd nad oeddent yn gwybod.) Yn
unol â hynny, mae o leiaf naw o bob deg o rieni yn dweud ei bod hi’n bwysig amddiffyn
eu plant rhag pob un o’r clefydau.

1.3 Penderfynu
Gofynnwyd cyfres o gwestiynau i'r plant a oedd eisoes wedi cael cynnig brechlyn yn eu
harddegau (merched yn dechrau blwyddyn 9, 10 neu 11 a bechgyn yn dechrau ym
mlynyddoedd 10 ac 11) a'u rhieni, i ddeall sut roedden nhw’n penderfynu. Roedd 96 y
cant o'r rhieni a oedd yn bodloni'r maen prawf hwn yn dweud eu bod wedi cael yr holl
frechlynnau a gynigiwyd. Nid oes mwy nag 1% o rieni yn sôn am achosion o blant yn eu
harddegau yn gwrthod cael y brechlynnau canlynol ym mhob achos:





Tetanws, difftheria, a pholio Td/IPV ("pigiad atgyfnerthu yn yr arddegau") ("3
mewn 1");
MenACWY (llid yr ymennydd, clefyd meningococaidd, septisemia neu wenwyn
gwaed);
Brechlyn HPV (canser ceg y groth);
MMR (y frech goch, clwy'r pennau a rwbela gyda'i gilydd).

Gan ategu hyn, dywedodd 90% o bobl ifanc yn eu harddegau y cynigwyd brechlyn
iddynt eu bod wedi cael y brechiadau i gyd ar y pryd. Mae nifer debyg, (93%) yn teimlo
ei bod hi’n bwysig y cânt eu brechu, er bod y gyfran hon yn uwch ymhlith benywod
(98%) na gwrywod (89%). Ymhlith y bobl ifanc sy'n cofio gweld unrhyw beth am
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frechiadau, mae 99% yn dweud y teimlant ei bod hi’n bwysig cael y brechiad (cymharer
ag 87% o'r rhai nad ydynt yn cofio negeseuon ar y pwnc hwn). Er na ellir profi pam
iddynt gael y brechiad, mae'n rhesymol awgrymu bod gweld neu glywed negeseuon
ynglŷn ag imiwneiddio yn debygol o fod yn atgyfnerthu dealltwriaeth pobl ifanc yn eu
harddegau o bwysigrwydd brechu. (Dylid nodi bod merched yn eu harddegau yn fwy
tebygol o gofio cyhoeddusrwydd am frechiadau, felly mae’r ffaith bod mwy o ferched
na bechgyn yn dweud bod brechu yn bwysig i’w phriodoli’n rhannol i hyn)
Dywed ychydig dros hanner y bobl ifanc yn eu harddegau (51%) eu bod wedi dysgu
rhywbeth am frechlynnau yn yr ysgol, yn y gwasanaeth gan amlaf (31%). Pan
ofynnwyd iddynt ddisgrifio yn eu geiriau eu hunain natur yr hyn a ddysgwyd yn yr
ysgol iddynt, yr ymateb mwyaf cyffredin oedd bod y sesiynau hyn yn darparu
gwybodaeth/esboniad am frechiadau (28%).
Gofynnwyd i’r rhieni a’r bobl ifanc o ble gawsant wybodaeth am frechiadau wrth
benderfynu a fyddent hwy/eu plentyn yn eu cael. Ymhlith rhieni, mae’r tair prif
ffynhonnell o wybodaeth a ddefnyddiwyd pan gynigiwyd brechiad i rywun yn ei
arddegau yn rhai cwbl ddibynadwy, sef: llythyr neu e-bost gan yr ysgol (60%), nyrs
ysgol (28%) a thaflen/llyfryn GIG (26%). At ei gilydd, soniodd 12% am ddefnyddio
gwybodaeth o'r rhyngrwyd, gyda'r ffynhonnell ar-lein fwyaf yn wefan GIG (4%) ac yna
Facebook (3%), gyda a heb nodi unrhyw sianel cyfryngau cymdeithasol arall. Y
ffynonellau mwyaf cyffredin o wybodaeth am frechu pobl ifanc ymysg y rhai yn eu
harddegau yw nyrsys ysgol (49%) ac athrawon neu staff ysgol (46%), ac yna siarad â
theulu (21%). O’i gymharu â rhieni, mae cyfran y rhai yn eu harddegau sy'n defnyddio
ffynonellau ar y rhyngrwyd yn is (6% o’i chymharu â 12%). O fewn hyn, y ffynhonnell
fwyaf cyffredin a ddefnyddir gan bobl ifanc yn eu harddegau i gael gwybodaeth am
frechu yw YouTube (3%). Dywedodd un o bob deg (10%) na chawsant wybodaeth o
unrhyw ffynonellau.
Yn ystod y broses o wneud penderfyniadau, dywedodd 59% o rieni iddynt drafod y
brechiadau gyda'u plentyn, tra dywedodd 60% o'r rhai yn eu harddegau iddynt eu
trafod â'u rhieni. Mae trafodaethau yn fwy tebygol o ddigwydd rhwng rhiant a phlentyn
nag ymhlith unrhyw gyfuniad arall o bobl. Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau sydd
wedi dysgu am frechu yn yr ysgol, y gyfran sy'n dweud nad ydynt wedi cael trafodaeth
am hyn yw 19%, ac ymhlith y rhai nad ydynt wedi dysgu am y pwnc hwn yn yr ysgol,
mae'r gyfran gyfatebol yn 33%. Y pwnc trafod mwyaf cyffredin oedd y clefydau y mae'r
brechlyn yn eu diogelu rhagddynt. Mae hyn yn cyfateb i 40% o rieni yn dweud eu bod
wedi penderfynu gyda'u plentyn. Mae cytundeb ar y pwnc bron yn gyffredinol, gyda
97% o rieni y mae eu plentyn wedi cael cynnig brechlyn a 91% o'r rhai yn eu harddegau
eu hunain yn dweud nad ydynt erioed wedi anghytuno am frechlynnau. Fodd bynnag,
nid oedd 69% o rieni yn ymwybodol bod gan eu plentyn yr hawl i roi eu caniatâd eu
hunain i gael y brechlyn; nid oedd 57% o'r rhai yn eu harddegau yn ymwybodol o hyn
ychwaith. Wrth roi caniatâd, roedd 63% o'r rhieni'n gwneud hynny'n awtomatig, ac
roedd 27% yn ystyried barn eu plentyn, roedd 14% yn ystyried barn eu cymar, a 13%
yn darllen drwy'r wybodaeth a ddarparwyd cyn cydsynio.
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1.4

Profiad Pobl Ifanc yn eu Harddegau o Frechiadau
Roedd dros wyth o bob deg o blant yn eu harddegau a gafodd gynnig brechlyn yn
cytuno eu bod yn hapus gyda'r broses frechu (87%) a bod ganddynt ddigon o
wybodaeth i ddeall pam fod y brechlyn yn cael ei gynnig (80%). Ymhlith rhieni sydd
wedi cael cynnig brechlyn i'w plant ceir cryn gymeradwyaeth o'r ffordd y caiff y rhaglen
ei chyflwyno, gyda 96% yn hapus y caiff brechiadau eu darparu yn yr ysgol, ac 81%
yn fodlon iawn gyda’u profiad o hyn. At hynny, mae 88% o rieni'n cytuno bod ganddynt
ddigon o wybodaeth i benderfynu a ddylent gytuno i’w plant gael brechiadau yn eu
harddegau.
Mae tua dwy ran o dair o'r rhai yn eu harddegau yn cytuno mai dim ond rhywbeth yr
ydych yn cydsynio iddo yw'r brechiad (68%) ac nad oedd angen llawer o wybodaeth
yn eu cylch (65%). Fodd bynnag, mae'r ffaith bod 22% yn anghytuno bod brechu yn
rhywbeth nad ydych ond yn ei dderbyn yn awgrymu bod angen darparu gwybodaeth a
sicrwydd i rai er mwyn rhoi’r sicrhad angenrheidiol o ran manteision o’u cymharu â
pheryglon.
Pan ofynnwyd iddynt ystyried eu brechiad diwethaf, nid yw 72% o bobl ifanc yn eu
harddegau yn credu y gellid bod wedi gwneud unrhyw beth yn well. Ymhlith y 14% a
gredai y gellid bod wedi gwella rhywbeth, y themâu allweddol oedd:



Mwy o wybodaeth/esboniad;
Mwy o breifatrwydd/brechu i'w wneud yn unigol (un-i-un).

1.5 Rhagdybiaethau ac Ymddiriedaeth o ran Brechiadau
I ganfod sut mae profiadau pobl ifanc yn eu harddegau o frechiadau a derbyn
gwybodaeth ar y pwnc hwn yn trosi'n ganfyddiadau cyffredinol, cyflwynwyd nifer o
ddatganiadau i rieni a phobl ifanc yn eu harddegau tuag at ddiwedd yr arolwg yn
ymwneud ag agweddau. Mae'n galonogol bod naw o bob deg yn ymddiried mewn
brechlynnau (90% o blant yn eu harddegau a 91% o rieni). Yn wir, mae dros hanner yn
cytuno'n gryf fod hyn yn wir (53% o blant yn eu harddegau a 58% o rieni). Mae cryn
gytundeb bod brechlynnau’n gweithio (95% o rieni a 90% o bobl ifanc yn eu harddegau),
a bod brechlynnau yn ddiogel (90% o rieni ac 87% o bobl ifanc yn eu harddegau). Mae
cyfran ychydig yn llai yn cytuno y caiff brechlynnau eu profi'n briodol cyn cael eu rhoi i
blant yn eu harddegau, sef 83% o rieni a 79% o bobl ifanc yn eu harddegau. Mae'r
niferoedd llai sy’n cytuno â'r datganiad hwn i’w cyfrif i’r canran uwch sy'n dweud 'nad
ydynt yn gwybod', (10% o bobl ifanc yn eu harddegau a 9% o rieni), sy'n awgrymu diffyg
ymwybyddiaeth cymharol o'r broses brofi. Yn ddiddorol, mae pobl ifanc yn eu harddegau
yn fwy tebygol na rhieni o gytuno bod brechu yn gwanhau system imiwnedd naturiol
rhywun yn ei arddegau (27% o’u cymharu ag 20%), tra bod rhieni yn pryderu mwy am
gynhwysion brechlynnau o’i gymharu â rhai yn eu harddegau (27% o’u cymharu ag
14%).
Mae dros naw o bob deg rhiant a phlant yn eu harddegau yn ymddiried yn yr wybodaeth
am frechu pobl ifanc yn eu harddegau a ddarperir gan weithwyr iechyd a'r GIG.
Argymhellir parhau i ddefnyddio brand dibynadwy'r GIG ar wybodaeth am y pwnc hwn
o gofio bod ymddiriedaeth yn y Llywodraeth gryn dipyn yn llai (76% ymhlith rhai yn eu
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harddegau, 75% ymhlith rhieni). Wrth ystyried eu hymddiriedaeth mewn ffynonellau
eraill, megis y cyfryngau traddodiadol, y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, mae
ymddiriedaeth yn llai, sy'n awgrymu mwy o amheuaeth am yr wybodaeth a dderbynnir
drwy'r cyfryngau hyn. Fodd bynnag, mae traean o blant yn eu harddegau (36%) yn
ymddiried yn y cyngor a geir gan bapurau newydd, cylchgronau, teledu a radio fel y
gwna 27% o rieni.
Wrth ystyried y cyfryngau cymdeithasol, sef y cyfrwng gyda'r potensial mwyaf efallai ar
gyfer gwybodaeth anghywir, mae'r gyfran uchaf o rieni a phobl ifanc yn eu harddegau
yn amheus o wybodaeth (59% o rieni o’i gymharu â 44% o blant yn eu harddegau), er
bod un o bob pedwar (24%) o’r bobl ifanc yn credu gwybodaeth o'r fath.
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Argymhellion
Mae'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn awgrymu y gellir gwneud sawl peth a allai
fod o fudd o ran gweithredu’r rhaglen imiwneiddio a'r nifer o blant yn eu harddegau sy'n
cael eu brechu.








Parhau i gyfleu manteision y brechlynnau a hysbysu pobl ifanc yn eu harddegau am
y prosesau dan sylw. Mae tua dwy ran o dair o'r rhai yn eu harddegau yn cytuno
mai dim ond rhywbeth yr ydych yn cydsynio iddo yw'r brechiad (68%) ac nad oedd
angen llawer o wybodaeth arnynt (65%). Fodd bynnag, mae'r ffaith bod 22% yn
anghytuno bod brechu yn rhywbeth nad ydych chi ond yn ei dderbyn yn awgrymu
bod angen darparu gwybodaeth a sicrwydd er mwyn rhoi’r sicrhad angenrheidiol o
ran manteision o’u cymharu â’r peryglon.
I bobl ifanc yn eu harddegau, mae'r ysgol yn gyfrwng allweddol y gellir lledaenu
gwybodaeth drwyddi, ac mae 51% o bobl ifanc yn cofio dysgu rhywbeth am
frechiadau yn yr ysgol. Mewn ystod o bynciau iechyd gan gynnwys brechiadau,
roedd y rhai yn eu harddegau a gafodd wybodaeth am frechiadau gan eu hysgolion
yn fwy tebygol o'i chofio, a chofio pynciau eraill hefyd. Er enghraifft, roedd 19% o
bobl ifanc yn eu harddegau yn cofio gweld, clywed neu ddarllen rhywbeth am
imiwneiddio yn ystod y 12 mis diwethaf, ond i'r rhai a oedd wedi derbyn gwybodaeth
drwy'r ysgol (y maent yn ei chofio), cynyddodd y cofio digymell hwn i 29%. Mae hyn
yn tanlinellu'r ffaith bod yr ysgol yn gyfrwng pwysig i'w ddefnyddio wrth gyfleu
negeseuon am imiwneiddio.
Mae merched yn eu harddegau yn fwy tebygol na bechgyn o gofio gweld neu glywed
gwybodaeth am frechiadau (sy'n cyfateb i gytuno bod brechiadau yn bwysig), ac
maent hefyd yn fwy tebygol o drafod brechiadau gyda'u rhieni. Felly, efallai y bydd
angen i unrhyw fenter i gyfathrebu â phobl ifanc yn eu harddegau ynghylch
brechiadau weithio'n galetach i ymgysylltu â bechgyn.
Ymhlith rhieni, roedd y ffynonellau gwybodaeth roeddent yn eu cofio am frechu plant
yn eu harddegau yn rhai dibynadwy: llythyr ysgol neu e-bost (60%), nyrs ysgol
(28%) a thaflen/llyfryn GIG (26%). O gofio bod un o bob pedwar rhiant yn defnyddio
taflen/llyfryn GIG, mae'r data'n awgrymu bod darparu deunyddiau print hygyrch o
ansawdd uchel yn parhau'n hanfodol. Er i gyfran fach iawn o rieni weld
cyhoeddusrwydd am imiwneiddio ar y cyfryngau cymdeithasol (8%), o'r rhai a
wnaeth, roedd bron y cyfan yn gweld yr wybodaeth hon ar Facebook (93%). Felly,
er mai dim ond 6% o'r holl rieni sydd wedi canfod gwybodaeth ar Facebook, dyma'r
llwyfan allweddol ar y cyfryngau cymdeithasol lle gallai deunydd heb ei reoleiddio o
bosibl ddarparu gwybodaeth anghywir. Gallai rhieni sydd yn y graddau economaiddgymdeithasol is (C2DE) fod mewn mwy o berygl o gael gwybodaeth anghywir, gan
i 9% sôn am straeon dychryn yn ddigymell, o'i gymharu â 5% o'r rhai yng ngharfanau
ABC1. Felly, efallai y bydd angen i unrhyw strategaeth i fynd i'r afael â gwybodaeth
anghywir ystyried hyn.

Wrth feddwl am eu profiadau o frechiadau, dywedodd chwech o bob deg (64%) person
ifanc eu bod wedi cael digon o breifatrwydd i drafod materion gyda'r nyrs, ond ni chafodd
un o bob pump (20%). Mae pobl ifanc 13 oed yn fwyaf tebygol o gytuno bod ganddynt
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ddigon o breifatrwydd (75%), o gymharu â'r rhai 15 oed (60%), gan awgrymu y gallai’r
mater o breifatrwydd fod yn fwy o bryder i bobl ifanc hŷn. Gofynnwyd i rai yn eu
harddegau sut y gellid gwella'r profiad, ac er bod y mwyafrif (72%) yn meddwl na ellid
fod wedi gwneud unrhyw beth yn well, ymhlith y 14% a gredai y gellid â bod wedi gwella,
roedd "mwy o breifatrwydd/brechu i'w wneud yn unigol" yn thema allweddol a ddaeth i'r
amlwg, ynghyd â "mwy o wybodaeth/esboniad". Roedd bron i hanner y rhai yn eu
harddegau yn cytuno bod aros gyda gweddill y dosbarth cyn y brechiad yn eu gwneud
yn nerfus (46%), sy'n cynyddu i 57% ymysg merched ac yn gostwng i 28% ymysg
bechgyn. Unwaith eto, merched sy'n fwy tebygol o gytuno bod gweld eu cyd-ddisgyblion
yn gwneud iddynt deimlo'n ofnus (43%, o'i gymharu â chyfanswm o 31%, ac 11% o
fechgyn).
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Canfyddiadau allweddol

4

Cyflwyniad
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y canfyddiadau ar gyfer yr arolwg cyntaf a gynhaliwyd
gan BMG Research ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â barn rhieni a phobl Ifanc
am imiwneiddio. Mae'n amlinellu canfyddiad rhieni o'r rhaglen imiwneiddio sydd ar gael
i bobl ifanc yn eu harddegau a chanfyddiadau cyfatebol y rhai yn eu harddegau eu
hunain sydd wedi cael, neu a fydd yn cael, cynnig brechiadau.

4.1 Cefndir
Imiwneiddio yw'r ffordd bwysicaf o amddiffyn unigolion a'r gymuned rhag clefydau
heintus y gellir eu hatal drwy frechu. Ceir rhaglen frechu genedlaethol sydd wedi hen
sefydlu yng Nghymru, ac yn 2003 sefydlwyd y rhaglen brechu rhag clefydau ataliadwy
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi'r rhaglen.
Caiff pedwar brechlyn ei gynnig i bobl ifanc rhwng 12-16 oed: MenACWY (ar gyfer llid
yr ymennydd a septisemia), pigiad atgyfnerthu Td/IPV i blant yn eu harddegau (ar gyfer
tetanws, difftheria a pholio)'; HPV (a gynigiwyd i ferched yn unig cyn blwyddyn ysgol
2019/20 ar gyfer y feirws papiloma dynol sy'n gallu achosi dafadennau gwenerol, canser
ceg y groth, canser yr anws a chanserau pen a gwddf); a hefyd MMR i'r rhai nad ydynt
wedi cael dau ddos o'r blaen. Roedd y nifer o blant yn eu harddegau a oedd yn derbyn
brechlynnau ar gyfer y cyfnod blynyddol 2018/2019 yng Nghymru fel a ganlyn1:


MenACWY: cafodd 84% o’r rhai a oedd yn troi'n 15 oed yn ystod blwyddyn ysgol
2018/19 y brechlyn.



'Pigiad atgyfnerthu i blant yn eu harddegau' Td/IPV: cafodd 84% o’r rhai a oedd
yn troi'n 15 oed yn ystod blwyddyn ysgol 2018/19 y brechlyn.



HPV ymhlith merched ym mlwyddyn 9 yn yr ysgol yn 2018/19, cafodd 87% y dos
cyntaf, tra cafodd 82% o ferched ym mlwyddyn 10 yn yr ysgol yn 2018/19 yr ail.



MMR: 91% a 90% ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy'n troi'n 15 ac 16 oed
yn y drefn honno yn ystod blwyddyn ysgol 2018/19.

1

‘Rha glen Cl efydau y Gellir eu Hatal drwy Frechlyn’ Iechyd Cyhoeddus Cymru -. Fa int o blant sy’n cael eu brechu yng
Nghymru. Adroddiad blynyddol COVER 2019, Mehefin 2019. Ca erdydd: Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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Er bod niferoedd sylweddol iawn yn cael eu brechu, nid yw pawb, ac mae'r posibilrwydd
o gynnydd yn amlwg o edrych ar y niferoedd mwy o blant sy'n cael eu himiwneiddio.
Dangosir hyn yn y siart isod gan ddefnyddio data o adroddiad blynyddol COVER ar gyfer
2019 'nifer y plant sy'n cael eu brechu yng Nghymru' 2.

6 mewn 1 sylfaenol (3 dôs) erbyn 1 oed
MenB 1 (2 ddôs) erbyn 1 oed
Rotafeirws sylfaenol (2 dôs) erbyn 1 oed
PCV sylfaenol (2 dôs) erbyn 1 oed
MMR (1 dôs) erbyn 2 oed
PCV ((3ydd) dôs terfynol) erbyn 2 oed
MenB (3 dôs) erbyn 2 oed
Pigiad atgyfnerthu Hib/MenC erbyn 2 oed
MMR (2 ddôs) erbyn 5 oed
Pigiad atgyfnerthu 4 mewn 1 cyn oed ysgol (1 dôs) erbyn 5 oed
Graddfa frechu MMR (1 dôs) erbyn 16 oed
Graddfa frechu MMR (2 ddôs) erbyn 16 oed
Pigiad atgyfnerthu 3 mewn 1 i blant yn harddegau erbyn 16 oed

Yn ystod ac yn union cyn cyfnod y gwaith maes ym mis Awst, cafwyd rhai straeon yn y
cyfryngau am effaith safbwyntiau 'gwrth-frechu' ar frechiadau ac achosion o glefydau y
gellid eu hatal.3 Yng nghyd-destun ailsefydliad a lledaeniad rhemp y frech goch yn y DU
yn 2018, cadarnhawyd achos o'r frech goch yn Lloegr rhwng Ebrill a Mehefin 2019. 4 Er
bod hyn wedi digwydd yng ngogledd-ddwyrain Lloegr, mae'n dilyn achosion a welwyd
yn ne ddwyrain Cymru yr un pryd y llynedd. Mae'r cyd-destun hwn yn rhoi sail i, ac yn
bwysig, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r rhaglen o frechu pobl ifanc yn eu harddegau a
amlinellir yn yr adroddiad hwn.
Roedd y brechlyn HPV yn benodol yn fwy amlwg yn yr ymwybyddiaeth genedlaethol
ledled y DU, oherwydd o fis Medi, mae bechgyn ym mlwyddyn 9 bellach yn gymwys i
gael y brechlyn. Adroddwyd ar hyn ledled y DU. 5

4.2 Amcanion Ymchwil
Yn y cyd-destun hwn, ymgymerwyd ag ymchwil i gael gwell dealltwriaeth o'r
ymwybyddiaeth sydd gan blant 13-15 oed a'u rhieni ynglŷn â brechlynnau a chlefydau y
gellir eu hatal drwy frechu. Cynlluniwyd yr arolwg i ystyried agweddau at imiwneiddio
pobl ifanc er mwyn bod yn sail i’w gwaith o gynllunio rhaglenni imiwneiddio yn strategol
yng Nghymru. Mae'r arolygon yn cwmpasu profiadau o'r gwasanaeth a gynigir,
ymddiriedaeth mewn darparwyr gwybodaeth a sut mae'r rhain yn ymwneud â'u
2

Ibi d.
Er enghraifft, ynglŷn â rhieni oedd â phryderon: https://www.bbc.co.uk/news/health-47787908, BBC, Ebri ll 2019; yngl ŷn
a g ymchwydd yn y frech goch: https://www.theguardian.com/society/2019/aug/29/lives-at-risk-from-surge-in-measlesa cros s-europe-experts-warn, The Guardian, Awst 2019; yngl ŷn â ’r DU yn colli ei statws fel gwladwriaeth 'heb y frech goch':
https ://www.newscientist.com/article/2213764-the-uk-has-lost-its-world-health-organization-measles-free-status/, The
New Sci entist, Awst 2019.
4 ‘MMR va cci na tion call following high numbers of ca ses ' Gov.UK, Ma i 2019,
https ://www.gov.uk/government/news/mmr-vaccination-call-following-high-numbers-of-measles-cases
5 Er enghraifft, cyn i 'r gwaith maes gael ei gynnal: https://www.bbc.co.uk/news/health-48881008, a c yn ys tod cyfnod y
gwa i th maes: https://www.bbc.co.uk/news/health-49522669.
3
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derbyniad o’r rhaglen, a chredoau am y risg o frechu o’i gymharu â risg y clefyd. Gallai'r
arolwg hefyd ddarparu rhybudd cynnar gwerthfawr o bryderon sy'n dod i'r amlwg.
Yn fwy penodol, cynlluniwyd yr ymchwil i ddeall y canlynol o safbwynt rhieni â phobl
ifanc yn eu harddegau ledled Cymru:


A allent gofio am ffynonellau penodol o wybodaeth mewn perthynas â brechu
plant yn eu harddegau;



Rhagdybiaethau o ansawdd y ffynonellau hyn a'u heffaith;



Rhagdybiaethau o ddiogelwch brechlynnau a pheryglon o ran clefydau;



Trafodaethau ynglŷn â phenderfynu ac i ba raddau y mae barn rhieni a phobl
ifanc yn eu harddegau yn debyg neu’n wahanol o ran cael brechlynnau;



Profiadau pobl ifanc yn eu harddegau o gael eu brechu;



Ymddiriedaeth mewn ffynonellau gwybodaeth;



Cred gyffredinol mewn diogelwch, effeithiolrwydd a gwerth brechu.

4.3 Methodoleg
4.3.1 Casglu data
Cynhaliwyd y gwaith maes ym mis Gorffennaf a mis Awst 2019, a hynny oherwydd bod
mwy o blant yn eu harddegau ar gael drwy'r dydd yn ystod gwyliau haf yr ysgol. Y nod
oedd cyfweld â 150 o rieni pobl ifanc rhwng 13 a 15 oed, a'r bobl ifanc eu hunain.
(Diffiniwyd rhiant fel y sawl a oedd yn gyfrifol am wneud y rhan fwyaf o'r penderfyniadau
gofal iechyd ar gyfer y plentyn 13-15 oed, naill ai ei hun neu ar y cyd â rhywun arall, ac
felly roedd pob math o warcheidwaid cyfreithiol yn gymwys i gymryd rhan yn yr ymchwil.)
I gymaint graddau â phosibl, cyfwelwyd rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau ar yr un
aelwyd, gydag uchafswm o un plentyn yn ei arddegau ac un rhiant yn cael eu cyfweld
fesul cartref. Yn ogystal â'n galluogi i gysylltu'r ymatebion fesul cartref, roedd hyn yn
caniatáu i'r cyfwelwyr gyfweld â'r rhiant yn gyntaf a chael eu caniatâd i gyfweld â'r
unigolyn ifanc cyn cynnal y cyfweliad. Yn y nifer fach o achosion lle mai dim ond
cyfweliad â phlentyn ei arddegau a gynhaliwyd mewn cartref (lle y gallai'r rhiant fod wedi
gwrthod cymryd rhan), ceisiwyd caniatâd y rhieni eto cyn cynnal y cyfweliad â'r plentyn
yn ei arddegau. Fodd bynnag, o ystyried tebygrwydd arolygon y plant a'r rhieni,
cynhaliwyd y cyfweliad â'r rhiant lle na fyddai'r unigolyn ifanc yn gallu clywed atebion ei
riant.
Ar yr un pryd, i sicrhau nad oedd y rhiant yn dylanwadu ar atebion y plentyn, cyfwelwyd
â’r plentyn mewn modd oedd yn anhyglyw i’r rhiant (er am resymau diogelwch
cynghorasom y cyfwelwyr i sicrhau bod y rhieni gerllaw/yn gallu gweld y cyfweliad). Er
mwyn osgoi'r duedd hon ymhellach, mewn rhannau o’r arolwg gofynnwyd i'r rhiant neu'r
unigolyn ifanc ddarllen cod eu hateb fel y'i dangoswyd ar y cerdyn dangos, yn hytrach
na'r ateb llawn. Cafodd y plant yn eu harddegau daleb siopa stryd fawr gwerth £5 ar ôl
cwblhau'r cyfweliad.
Cynhaliwyd cyfanswm o 318 cyfweliad, 160 gyda rhieni a 158 gyda phobl ifanc 13-15
oed. Cynhaliwyd pob cyfweliad wyneb-yn-wyneb gan gyfwelwyr proffesiynol
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hyfforddedig gan ddefnyddio’r dull Cyfweliadau Personol â Chymorth Cyfrifiadur. Roedd
pob cyfweliad yn cymryd oddeutu 15 i 20 munud (neu 40 munud i bob cartref).
Mae'r tabl isod yn dangos y cyfeiliornad samplu, ar 95% o hyder, yn deillio o'r 318
cyfweliad a gynhaliwyd.
Error! Bookmark not defined.: Nifer y cyfweliadau a'r cyfeiliornad samplu
Ystod y cyfwng hyder ar gyfer
ymatebion canran ar y lefelau hyn
neu'n agos atynt
Grŵp

Maint y
sampl (n)

10% neu
90%

30% neu
70%

+/-

+/-

50%
+/-

Pobl ifanc yn eu harddegau
(13 i 15 oed / yn dechrau ym
mlwyddyn 9 i 11)

158

4.68%

7.15%

7.80%

Blwyddyn 9

68

7.13%

10.89%

11.88%

Blwyddyn 10

45

8.77%

13.39%

14.61%

Blwyddyn 11

45

8.77%

13.39%

14.61%

160

4.65%

7.10%

7.75%

Rhieni plant yn eu
harddegau rhwng 13 a 15
oed

4.3.2 Samplu
Wrth gasglu data ar gyfer yr ymchwil hwn, roedd yn hanfodol bwysig cael sampl
gynrychioliadol, er mwyn deall canfyddiadau, arferion a phrofiadau pobl ifanc yn eu
harddegau a'u rhieni ledled Cymru. Er mwyn sicrhau cynrychioldeb y sampl, cynhaliwyd
y gwaith maes gan ddefnyddio dull samplu strata lleoliad ar hap. Ym mhob bwrdd iechyd
cynhaliwyd nifer o gyfweliadau a oedd yn gymesur â maint cymharol y boblogaeth, er y
cynhaliwyd nifer anghymesur o gyfweliadau ym Mhowys oherwydd maint cymharol fach
y boblogaeth.
Ym mhob bwrdd iechyd, cafodd pob LSOA (ardal ddaearyddol a elwir yn Ardal Gynnyrch
Ehangach Haen Is, yr uned samplo sylfaenol) eu rhestru yn ôl Mynegai Amddifadedd
Lluosog, o’r mwyaf i’r lleiaf o ran amddifadedd cymharol o fewn yr haenau daearyddol
hynny. Ar ôl rhestru’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn ôl eu Mynegai
Amddifadedd Lluosog cymharol o fewn eu Bwrdd Iechyd, cawsant eu categoreiddio
mewn cwintelau, ac o bob un o'r cwintelau hyn cafodd Ardaloedd Cynnyrch Ehangach
Haen Is eu dewis yn systematig ar hap. Ym mhob Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is a
ddewiswyd, cynhaliwyd 5 cyfweliad â phobl ifanc yn eu harddegau a 5 cyfweliad â rhieni.
Sicrhaodd y dull hwn fod y data yn gynrychioliadol o amrywiaeth geo-ddemograffig ac
economaidd-gymdeithasol pob bwrdd iechyd, ac yn unol â hynny, Cymru gyfan.
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O fewn pob pwynt samplo defnyddiwyd cwotâu yn ôl rhyw, oed ac ethnigrwydd y bobl
ifanc yn eu harddegau, a statws gwaith y rhiant, er mwyn sicrhau ymhellach bod y data’n
gynrychioliadol.
4.3.3 Pwysoli
Er gwaethaf yr hyn a wnaed i sicrhau bod y sampl yn cynrychioli poblogaeth Cymru o
fewn y ddemograffeg hon yn gyffredinol, mae angen pwysoli'r data i gyfrif am unrhyw
fân orgynrychioli neu dangynrychioli grwpiau proffil allweddol o fewn y sampl. Cafodd
Bwrdd Addysgu Iechyd Powys ei orgynrychioli yn y sampl er mwyn cael sampl gadarn i
edrych ar y canlyniadau yn y bwrdd hwn, o ystyried bod gan Bowys boblogaeth lai na'r
byrddau iechyd eraill yng Nghymru. Felly, pwysolwyd cyfanswm y set ddata fesul bwrdd
iechyd i adlewyrchu maint cymharol y boblogaeth o fewn gwahanol fyrddau iechyd.
Cafodd y data am y bobl ifanc yn eu harddegau hefyd ei bwysoli yn ôl blwyddyn ysgol a
rhyw. Mae amcangyfrifon poblogaeth o ganol blwyddyn 2017 yn darparu ystadegau o'r
nifer o bobl ifanc 13 i 15 oed sy'n byw ym mhob rhanbarth yn ôl rhyw, ac fe ddefnyddiwyd
y rhain i sicrhau y pwysolwyd yn gywir.
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Tabl 1: Proffil Sampl
Sampl heb ei
phwysoli (%)

Sampl wedi’i
phwysoli (%)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

18%

19%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

16%

17%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

16%

16%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

11%

12%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23%

22%

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

9%

9%

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

8%

4%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

17%

20%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

16%

17%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

16%

15%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

11%

12%

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23%

22%

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

9%

10%

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

7%

4%

Gwryw Blwyddyn 9

23%

17%

Benyw Blwyddyn 9

19%

16%

Gwryw Blwyddyn 10

15%

18%

Benyw Blwyddyn 10

14%

16%

Gwryw Blwyddyn 11

11%

17%

Benyw Blwyddyn 11

18%

17%

Rhieni
Bwrdd Iechyd

Pobl ifanc yn eu Harddegau
Bwrdd Iechyd

Oedran/Rhywedd

4.3.4 Dyluniad yr holiadur
Roedd yr holiadur a ddefnyddiwyd yn y gwaith ymchwil hwn yn cyd-fynd â’r un a
ddefnyddiwyd yn Arolwg Imiwneiddio mewn Plentyndod Pobl Ifanc a Rhieni 2018 Public
Health England (PHE). Dyluniwyd yr holiadur PHE hwn yn dilyn profion gwybyddol yn
2017. Cynhaliwyd cysondeb cyn belled ag y bo’n briodol yn holiadur Cymru, er bod mân
ddiwygiadau i gymryd cyd-destun penodol i Gymru i ystyriaeth.

4.4 Darllen yr adroddiad hwn
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif ganfyddiadau arolwg 2019 Iechyd Cyhoeddus
Cymru. Dadansoddir y canfyddiadau hyn fesul is-grŵp cymdeithasol-ddemograffig lle
mae hyn yn cynnig gwybodaeth werthfawr, gan gynnwys oedran, rhywedd a gradd
economaidd-gymdeithasol.
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4.4.1 Profion arwyddocâd
Trwy’r adroddiad, pan ddangosir gwahaniaethau mewn tablau a siartiau, fe’u profwyd ar
gyfer arwyddocâd, gyda phrawf T dau gynffon ar gyfrannau colofnau. Pan fo
gwahaniaeth yn arwyddocaol ar y lefel 95%, dangosir hyn gan saeth (ar y lefel p<0.05).
Mae hyn yn golygu y byddai’r gwahaniaeth yn ymddangos mewn 19 o 20 sampl pe bai
20 sampl yn cael eu dethol. Oni bai y nodir yn wahanol, mae’r gwahaniaeth arwyddocâd
a ddangosir rhwng yr is-sampl a bwysleisir a chyfanswm y sampl.
4.4.2 Talgrynnu
Mae’r data a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn wedi eu talgrynnu i fyny neu i lawr i’r pwynt
canran llawn agosaf. Dyma’r rheswm pam y gall tablau neu siartiau ddod i gyfanswm o
99% neu 100% weithiau. Pan nad yw tablau a graffigau yn cyfateb yn union i’r testun yn
yr adroddiad, mae hyn yn digwydd oherwydd y ffordd y mae’r ffigurau hyn yn cael eu
talgrynnu i fyny (neu i lawr) pan fydd ymatebion yn cael eu cyfuno.
4.4.3 Confensiynau adrodd
Er mwyn sicrhau bod ymatebwyr yn gallu deall y cysyniadau a’r materion a oedd yn cael
eu hymchwilio yn yr arolwg, darparwyd disgrifiadau llawn o bob un o’r brechlynnau ym
mhob cwestiwn perthnasol.
I hwyluso adrodd gweledol, crynhowyd y rhain fel a ganlyn:





Td/IPV tetanws, difftheria, a pholio (Pigiad atgyfnerthu yn yr arddegau neu "3
mewn 1")  Pigiad atgyfnerthu yn yr arddegau
MenACWY (yn amddiffyn rhag llid yr ymennydd, clefyd meningococol,
septisemia neu wenwyn gwaed)  MenACWY
Brechlyn HPV (yn amddiffyn rhag canser ceg y groth, rhai canserau’r pen a’r
gwddf, rhai canserau’r organau cenhedlu a defaid gwenerol)  HPV
MMR (y frech goch, clwy'r pennau a rwbela wedi eu cyfuno)  MMR
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5

Cyhoeddusrwydd – ymwybyddiaeth a dwyn i gof
Cyn holi’r ymatebwyr am eu tybiaethau a’u profiadau o’r rhaglen imiwneiddio pobl ifanc
yn eu harddegau, fe’u holwyd am eu hymwybyddiaeth o gyhoeddusrwydd ynghylch
brechlynnau ac ymwybyddiaeth gyffredinol o’r wybodaeth sydd ar gael am frechu. Ar y
pwynt hwn yn yr arolwg, nid oedd yr ymatebwyr yn gwybod bod y gwaith ymchwil yn
ymwneud â brechlynnau, ac mae hyn yn cynhyrchu darlleniad gwirioneddol o
ymwybyddiaeth. Mae’r adran hon yn ystyried yr ymwybyddiaeth o gyhoeddusrwydd am
frechlynnau mewn cyd-destun iechyd ehangach, cyn canolbwyntio ar imiwneiddio ac
archwilio’r negeseuon mwy penodol y mae rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau wedi
eu cymryd o unrhyw gyhoeddusrwydd y maent wedi ei weld.

5.1 Gallu i gofio cyhoeddusrwydd iechyd arddegau yn syth
Mae Ffigur 1 isod yn dangos cyfran y rhieni a’r bobl ifanc yn eu harddegau a oedd yn
cofio gweld, clywed neu ddarllen am unrhyw faterion cysylltiedig ag iechyd i bobl ifanc
yn eu harddegau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Ffigur 1: A allwch chi gofio gweld, clywed neu ddarllen am unrhyw faterion
cysylltiedig ag iechyd i bobl ifanc yn eu harddegau yn y flwyddyn ddiwethaf?

Sail: Pob Rhiant (159) a Phob Person Ifanc yn ei Arddegau (158)
PQ4 a TQ1

Gan feddwl am unrhyw faterion iechyd sy’n effeithio ar bobl ifanc yn eu harddegau,
dywedodd 37% o rieni eu bod wedi gweld, clywed neu ddarllen rhywbeth am un o’r
materion hyn, ac roedd rhyw fymryn yn fwy o bobl ifanc yn eu harddegau, 45%, yn cofio
dod i gysylltiad â’r wybodaeth hon.
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Nid oes unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol yn
ôl amrywiadau demograffig neu ddaearyddol ymhlith
rhieni. Fodd bynnag, mae’r gallu i gofio gwybodaeth am
faterion cysylltiedig ag iechyd ymhlith pobl ifanc yn eu
harddegau yn uwch ymhlith benywod na gwrywod. Mae’r
gallu i gofio ymhlith dynion ifanc yn eu harddegau yn 32%,
o’i gymharu â 59% ymhlith menywod. Mae’r gallu i gofio
yn cynyddu i bron i 2 o bob 3 (65%) ymhlith menywod ifanc
ym mlynyddoedd ysgol 10 ac 11.
Holwyd y rhieni a’r bobl ifanc yn eu harddegau hynny sy’n cofio gweld, clywed neu
ddarllen unrhyw beth am faterion iechyd sy’n effeithio ar bobl ifanc yn eu harddegau yn
y flwyddyn ddiwethaf wedyn, yn ddigymell, am beth oedd y wybodaeth. Ceir rhywfaint o
amrywiad rhwng y pynciau yr oedd rhieni yn eu cofio a’r rhai yr oedd pobl ifanc yn eu
harddegau yn eu cofio.
Ffigur 2: Ac am beth oedd y wybodaeth?

Crynodeb, unrhyw sôn am imiwneiddio:
Rhieni- 37%

Pobl ifanc yn eu Harddegau- 41%

Sail: Pawb a oedd yn cofio gweld, darllen neu glywed am fater iechyd sy’n effeithio ar bobl ifanc yn eu
harddegau, Rhieni (60) a Phobl ifanc yn eu Harddegau (72)
PQ5 a TQ2
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau o’u cymharu
â rhieni ar y lefel hyder 95%.

Mae ychydig yn llai na hanner y bobl ifanc yn eu harddegau a’r rhieni sy’n cofio unrhyw
gyhoeddusrwydd yn cofio dod i gysylltiad â gwybodaeth am iechyd meddwl, (cofiwyd
gan 48% o rieni a 46% o bobl ifanc yn eu harddegau. Ar lefel sampl cyfan, cofiwyd hyn
gan 18% o rieni ac 21% o bobl ifanc yn eu harddegau). O’r pum pwnc a gofiwyd yn fwyaf
cyffredin yr oedd pobl ifanc yn eu harddegau wedi gweld gwybodaeth yn eu cylch, iechyd
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meddwl oedd yr unig bwnc y cyfeiriodd cyfran debyg o rieni ato hefyd. Roedd y
cyhoeddusrwydd yr oedd pobl ifanc yn eu harddegau yn ei gofio fwyaf am gyffuriau, yr
oedd 50% y rhai a oedd yn cofio unrhyw gyhoeddusrwydd yn ei chofio, dwywaith y gyfran
o rieni a oedd yn cofio hyn (26%). Roedd pobl ifanc yn eu harddegau hefyd yn sylweddol
fwy tebygol o gofio cyhoeddusrwydd am iechyd rhywiol (40% o’i gymharu â 12%) ac
ysmygu (34% o’i gymharu â 14%).
O ran brechlynnau, roedd cyfran debyg o rieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn cofio
gweld unrhyw gyhoeddusrwydd am imiwneiddio: 37% o rieni a 41% o bobl ifanc yn eu
harddegau. Roedd rhieni ryw fymryn yn fwy tebygol o gofio dod i gysylltiad â gwybodaeth
am frechlynnau yn gyffredinol, ar 32%, o’i gymharu â 28% o bobl ifanc yn eu harddegau.
Hwn oedd yr ail bwnc mwyaf cyffredin y cyfeiriwyd ato gan rieni. Fodd bynnag, dim ond
14% o rieni oedd yn cofio gwybodaeth am glefyd neu frechiad penodol, o’i gymharu â
21% o bobl ifanc yn eu harddegau.
Gan adlewyrchu’r gyfran uwch a oedd yn cofio cyhoeddusrwydd ymhlith menywod ifanc
yn eu harddegau, roedd merched yn eu harddegau hefyd yn fwy tebygol na’u cyfoedion
gwrywaidd o gofio dod i gysylltiad â chyhoeddusrwydd ar gyfer brechiadau. O’r holl bobl
ifanc yn eu harddegau a arolygwyd, roedd 29% o fenywod yn cofio unrhyw
gyhoeddusrwydd am imiwneiddio, o’i gymharu â dim ond 9% o ddynion ifanc yn eu
harddegau. Mae hyn yn adlewyrchu cyfran uwch yn cofio ymhlith menywod ifanc yn eu
harddegau ar draws amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys iechyd meddwl, y dywedodd
30% o’r holl fenywod a 12% o’r holl ddynion ifanc yn eu harddegau a arolygwyd eu bod
wedi gweld, clywed neu ddarllen rhywbeth amdano.
Wrth edrych ar y gyfran o’r sampl cyfan o bobl ifanc yn eu harddegau a oedd yn cofio
dod i gysylltiad â chyhoeddusrwydd am bynciau iechyd, mae’r data yn dangos bod
cyfran uwch o bobl ifanc yn eu harddegau a dderbyniodd wybodaeth drwy ysgolion yn
cofio cyhoeddusrwydd yn syth. Ar draws amrywiaeth o bynciau iechyd gan gynnwys
brechiadau, roedd y bobl ifanc yn eu harddegau hynny a dderbyniodd wybodaeth am
frechiadau gan eu hysgolion yn fwy tebygol o’i gofio, a chofio pynciau eraill hefyd, gan
amlygu’r sianel dosbarthu gwybodaeth allweddol y mae ysgolion yn ei darparu, ynghylch
imiwneiddio a phynciau iechyd yn fwy cyffredinol.
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Ffigur 3: Ac am beth oedd y wybodaeth? (Yr holl bobl ifanc yn eu harddegau a’r rhai a
dderbyniodd wybodaeth am imiwneiddio drwy ysgolion)

Sail: Yr holl bobl ifanc yn eu harddegau (158) a phobl ifanc yn eu harddegau a dderbyniodd wybodaeth am
imiwneiddio drwy’r ysgol (87)
TQ2
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng y samplau ar y lefel hyder 95%.

5.2 Cofio cyhoeddusrwydd am frechiadau ar gyfer pobl ifanc yn eu
harddegau
Holwyd rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn benodol wedyn a oeddent yn cofio
gweld, clywed neu ddarllen unrhyw beth am frechiadau i bobl ifanc yn eu harddegau yn
ystod y deuddeg mis diwethaf.
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Ffigur 4: A gaf i wirio, a ydych chi wedi gweld, clywed neu ddarllen unrhyw beth am
frechiadau i bobl ifanc yn eu harddegau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

Sail: Pob rhiant (159) a pherson yn ei arddegau (158)

Roedd tua hanner y rhieni a’r bobl ifanc yn eu harddegau (49% a 51% yn eu trefn) yn cofio
dod i gysylltiad â rhywbeth am imiwneiddio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Mae pobl ifanc yn eu harddegau ym
Mlwyddyn 10 yn arbennig o debygol
o fod wedi dod i gysylltiad â
gwybodaeth am imiwneiddio (66%).
Yn yr un modd, mae ymwybyddiaeth
o gyhoeddusrwydd o’r fath ymhlith
rhieni uchaf ymhlith y rhai sydd â
phlentyn ym Mlwyddyn 10, y mae
68% ohonynt yn cofio rhywbeth am
imiwneiddio.
Mae
perthnasedd
gwybodaeth am imiwneiddio i bobl
ifanc yn eu harddegau ym Mlwyddyn
10 a’u rhieni yn cael ei gefnogi gan y data pan fyddwn yn edrych ar yr aelwydydd lle arolygwyd
rhiant a pherson yn ei arddegau. O’r 153 o aelwydydd hyn, mae rhiant a phobl ifanc yn eu
harddegau y mae’r ddau ohonynt yn cofio gwybodaeth am imiwneiddio yn 31% ohonynt. O’r
49 o aelwydydd a arolygwyd lle’r oedd o leiaf un person yn ei arddegau yn byw a oedd ym
Mlwyddyn 10 yn yr ysgol, roedd gan dros hanner (52%) riant a pherson yn ei arddegau yr
oedd y ddau ohonynt yn cofio dod i gysylltiad â gwybodaeth am imiwneiddio. Gan adlewyrchu’r
patrwm a welwyd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau pan ofynnwyd iddynt am faterion iechyd
yn gyffredinol, mae benywod yn llawer mwy tebygol na gwrywod o gofio dod i gysylltiad â
gwybodaeth am imiwneiddio.
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Ceir rhywfaint o amrywiad yn y ffynonellau yr oedd pobl ifanc yn eu harddegau a’u rhieni yn
cofio cael gwybodaeth am imiwneiddio ohonynt, fel y dangosir yn y siart isod. Nid yw’n syndod
bod mwyafrif y bobl ifanc yn eu harddegau, 86%, wedi dod i gysylltiad â gwybodaeth drwy eu
hysgol, gyda 54% o’r holl bobl ifanc yn eu harddegau yn derbyn gwybodaeth gan athro neu
athrawes neu aelod o staff ysgol, a 45% yn cael gwybodaeth gan nyrs ysgol. Mae hyn yn
cymharu â 32% o rieni a oedd yn cofio gwybodaeth gan yr ysgol. Hefyd, roedd pobl ifanc yn
eu harddegau yn llawer mwy tebygol o gael gwybodaeth trwy siarad â ffrindiau (13%) neu
deulu (11%), er bod gwybodaeth drwy’r sianelau hyn yn dal i gyrraedd cyfran gymharol isel o
bobl ifanc yn eu harddegau. Ar y llaw arall, rhieni oedd y mwyaf tebygol o fod wedi derbyn
gwybodaeth trwy lythyr neu e-bost, wrth i 42% nodi hyn, ond nid oedd yr un person yn ei
arddegau yn cofio cael gwybodaeth yn y modd hwn. Ymhlith yr holl rieni a arolygwyd, mae
hyn yn gyfanswm o 20% a dderbyniodd lythyr, ond yn cynyddu i 31% ymhlith y rhai sydd ag o
leiaf un plentyn ym Mlwyddyn 10, gan gyfeirio at y llythyr caniatâd efallai.
Ffigur 5: A ble wnaethoch chi weld neu glywed hyn? (10 Uchaf) (Y rhai sy’n cofio
cyhoeddusrwydd am frechu pobl ifanc yn eu harddegau)

Sail: Y rhai sydd wedi gweld, clywed neu ddarllen unrhyw beth am frechu i bobl ifanc yn eu harddegau yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf: Rhieni (79) a Phobl Ifanc yn eu Harddegau (75)
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau ar y
lefel hyder 95%

Gofynnwyd i’r rhai a oedd yn cofio cyhoeddusrwydd yn ymwneud â brechu pobl ifanc yn eu
harddegau am ba frechiad yr oedd y wybodaeth yr oeddent wedi ei gweld, ei chlywed neu
ddarllen amdano.
I rieni a phobl ifanc yn ei harddegau, HPV oedd y brechiad yr oedd y mwyafrif yn cofio gweld
rhywbeth amdano, wrth i 58% a 44% yn eu trefn gyfeirio at y clefyd/brechiad hwn. Mae’r gallu
i gofio hyn yn uwch ymhlith menywod ifanc yn eu harddegau (62%) a rhieni menywod ifanc
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(66%), er bod maint sail y grwpiau hyn yn rhy fach i gasglu unrhyw arwyddocâd ystadegol o’r
data. Fodd bynnag, mae’r patrwm yn gwneud synnwyr greddfol gan nad oedd y brechlyn hwn
wedi cael ei gyflwyno eto i ddynion ar adeg y gwaith maes. Tetanws, difftheria a pholio
(Td/IPV) oedd yr ail frechlyn mwyaf cyffredin y cyfeiriwyd ato yr oedd yr ymatebwyr wedi dod
i gysylltiad â gwybodaeth amdano, wedi ei gofio rhyw fymryn yn fwy cyffredin ymhlith pobl
ifanc yn eu harddegau, 23%, na rhieni, 15%.
Ffigur 6: Am ba frechiad oedd y wybodaeth? (Y rhai sy’n cofio cyhoeddusrwydd am
frechu pobl ifanc yn eu harddegau)

Sail: Y rhai sydd wedi gweld, clywed neu ddarllen unrhyw beth am frechu i bobl ifanc yn eu harddegau yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf: Rhieni (79) a Phobl Ifanc yn eu Harddegau (75)

Pan ofynnwyd i’r rhai a oedd yn cofio gweld, clywed neu ddarllen rhywbeth am
frechiadau yr hyn y gallent ei gofio fwyaf amdano, ni allai 26% o rieni a 43% o bobl ifanc
yn eu harddegau gofio unrhyw beth penodol. Y thema fwyaf cyffredin a gofiwyd oedd
pwysigrwydd cael brechiadau, gan 18% o rieni a 17% o bobl ifanc yn eu harddegau.
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Ffigur 7: A beth ydych chi’n ei gofio fwyaf am yr hyn y gwnaethoch ei weld neu ei
glywed? (Y rhai sy’n cofio cyhoeddusrwydd am frechu pobl ifanc yn eu harddegau)

Sail: Pob Rhiant (159) and Pob Person yn ei Arddegau (158)
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau ar y
lefel hyder 95%

5.3 Cofio cyhoeddusrwydd am imiwneiddio ar gyfryngau cymdeithasol
Holwyd yr ymatebwyr yn benodol a oeddent yn cofio gweld unrhyw beth am imiwneiddio
ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd lefelau ymwybyddiaeth o gyhoeddusrwydd am
frechiadau ar gyfryngau cymdeithasol yn isel iawn, gyda dim ond 8% o rieni a 6% o bobl
ifanc yn eu harddegau yn cofio unrhyw beth drwy’r sianel hwn. I rieni, mae’r gyfran yn
cynyddu ymhlith menywod, ond mae uchaf ymhlith dynion o ran pobl ifanc yn eu
harddegau. Ond yn gyffredinol, roedd y gallu i gofio’r pwnc ar gyfryngau cymdeithasol
yn isel ar draws bob grŵp demograffig.
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Ffigur 8: A ydych chi wedi gweld unrhyw beth ar gyfryngau cymdeithasol am
frechiadau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

Sail: Pob Rhiant (159) and Pob Person yn ei Arddegau (158)

Ymhlith y rhai a oedd yn cofio gweld rhywbeth am imiwneiddio ar gyfryngau
cymdeithasol, fe’i gwelwyd ar Instagram (52%) gan hanner y bobl ifanc yn eu harddegau,
ac fe’i gwelwyd ar Facebook (93%) gan y mwyafrif llethol o rieni. Mae hyn yn awgrymu
risg bosibl bod rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn gweld gwahanol negeseuon.
Fodd bynnag, dylid ystyried y ffigurau hyn fel awgrym yn unig, oherwydd y niferoedd
bach iawn o ymatebwyr a oedd yn cofio gweld unrhyw beth am imiwneiddio drwy’r sianel
hwn. Pan fyddwn yn ystyried hyn ymhlith y sampl gyfan, mae’n eglur bod nifer fach iawn
o rieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn derbyn negeseuon am imiwneiddio trwy
gyfryngau cymdeithasol. Pan fo’r negeseuon hyn yn cael eu cofio, mae hynny’n fwyaf
tebygol o fod gan rieni a gafodd y wybodaeth trwy Facebook, sy’n 6% o’r rhieni a
arolygwyd.
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Ffigur 8: Ble wnaethoch chi weld hyn?

Sail: Rhieni sy’n cofio gweld rhywbeth am imiwneiddio ar gyfryngau cymdeithasol (13%), pobl ifanc yn eu
harddegau sy’n cofio gweld rhywbeth am imiwneiddio ar gyfryngau cymdeithasol (9), pob rhiant (159) a phob
person yn ei arddegau (158)

O ganlyniad i’r gyfran isel o rieni a phobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi dod i gysylltiad
â negeseuon cyfryngau cymdeithasol am frechu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
cynhyrchodd y cwestiynau dilynol a ofynnwyd am natur y negeseuon hyn a’r amlder y
daethpwyd ar eu traws feintiau sampl sy’n rhy fach i ganiatáu dadansoddiad cadarn.

5.4

Y gallu i gofio straeon brawychus yn syth
Yn y misoedd diwethaf, mae sylw i’r mudiad “gwrth-frechu” a’r effaith ar imiwneiddio
wedi cynyddu yn y cyfryngau cenedlaethol. Yn y cyd-destun hwn, holwyd rhieni a phobl
ifanc yn eu harddegau a oeddent wedi gweld unrhyw beth a fyddai’n achosi pryder neu
ofid iddynt am eu hunain/eu plentyn yn cael brechiad yn yr arddegau.
Dim ond 7% o bobl ifanc yn eu harddegau a rhieni sydd wedi dod i gysylltiad ag unrhyw
beth a fyddai’n achosi pryder neu ofid iddynt am eu hunain neu eu plentyn yn cael
brechiad yn yr arddegau. Ymhlith rhieni yn y grŵp economaidd-gymdeithasol C2DE (y
tri isaf o’r chwe isadran economaidd-gymdeithasol), mae’r gyfran hon yn codi i 9% o’i
gymharu â 5% ymhlith y rhai sydd wedi eu categoreiddio fel ABC1 (y grwpiau
economaidd-gymdeithasol uwch).
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Ffigur 9: A oes unrhyw beth yr ydych chi wedi dod i gysylltiad ag ef a fyddai wedi
achosi pryder neu ofid i chi am eich plentyn yn cael brechiad yn yr arddegau/cael
brechiad?
Rhieni

Pobl ifanc yn eu Harddegau
1% 7%

1%
7%

92%

92%

Oes

Nac oes

Ddim yn gwybod

Oes

Nac oes

Ddim yn gwybod

Sail: Pob Rhiant (159) and Pob Person yn ei Arddegau (158)

Wrth ymchwilio i natur y pryderon hyn, mae faint o ddadansoddi sy’n bosibl yn cael ei
gyfyngu gan faint sampl bach yr ymatebwyr. Ymhlith yr 11 o bobl ifanc yn eu harddegau
a roddodd ragor o fanylion, cyfeiriodd dau o bob pump at faterion sgil-effeithiau (42%).
Cyfeiriwyd hefyd at straeon/profiadau negyddol gan eraill a’r ffaith nad oeddent yn hoffi
nodwyddau.
Ymhlith y rhieni sy’n gallu cofio unrhyw beth a oedd yn achosi pryder (dim ond 10 o
ymatebwyr - sail isel), sgil-effeithiau oedd y thema fwyaf cyffredin yn y negeseuon hyn
unwaith eto (60%). Roedd pethau eraill y cyfeiriwyd atynt yn cynnwys cynhwysion
brechlynnau.
Ni chysylltodd dau o bob pump o’r bobl ifanc yn eu harddegau (44%) sy’n cofio unrhyw
beth a oedd yn achosi pryder â brechiad penodol. Ymhlith rhieni, priodolodd 50% y
wybodaeth hon i’r brechlyn HPV. Fodd bynnag, i roi’r canlyniad hwn yn y cyd-destun
priodol, mae hyn yn cyfateb i ddim ond 3% o’r holl rieni yn cael eu hamlygu i ryw fath o
bryder am y brechlyn HPV.
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Er bod y dadansoddiad isod o faint sail bach, mae rhieni yn fwy tebygol o fod wedi gweld
neu glywed gwybodaeth a allai achosi pryder iddynt ar y rhyngrwyd (50%), tra bod pobl
ifanc yn eu harddegau yn fwy tebygol o weld gwybodaeth sy’n achosi pryder yn yr ysgol
(38%) neu mewn taflenni (27%).
Ffigur 10: A ble wnaethoch chi weld neu glywed y wybodaeth hon a wnaeth achosi
pryder i chi am eich plentyn yn cael brechiad/cael brechiad eich hun?

Sail: Pan fo pryderon am frechu pobl ifanc yn eu harddegau Rhieni (10) a Phobl ifanc yn eu Harddegau (11)

Mae defnyddio’r ymatebion lle cyfwelwyd person yn ei arddegau a rhiant o’r un aelwyd
yn caniatáu i ni nodi i ba raddau y mae rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn cytuno.
Yn seiliedig ar y data aelwyd cyfatebol hyn, mewn bron i naw o bob deg achos (87%),
nid oedd rhiant na pherson yn ei arddegau wedi cael eu hamlygu i rywbeth sy’n achosi
pryder iddynt am frechiadau. Dim ond 1% sydd ag aelwydydd lle ceir rhiant a pherson
yn ei arddegau sydd wedi cael eu hamlygu i rywbeth sy’n achosi pryder iddynt am
frechiadau yn yr arddegau, er nad yw hyn yn golygu bod hyn o ganlyniad i’r un neges o
reidrwydd.
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Ffigur 11: A oes unrhyw beth yr ydych chi wedi dod i gysylltiad ag ef a fyddai’n achosi
pryder neu ofid i chi am eich plentyn yn cael brechiad yn yr arddegau/cael brechiad
eich hun?
Rhiant yn poeni a pherson yn ei
arddegau ddim
Rhiant yn poeni a pherson yn ei
arddegau yn poeni

Rhiant ddim yn poeni a pherson
yn ei arddegau yn poeni

6%

1%

6%

Rhiant ddim yn poeni a pherson
yn ei arddegau ddim

87%

Sail: Cyfweliadau cyfatebol (153)

5.5 Ymwybyddiaeth o adnoddau GIG wedi’u brandio
Dangoswyd amrywiaeth o adnoddau PHW i rieni a phobl ifanc yn eu harddegau y
lluniwyd rhai ohonynt gyda Llywodraeth Cymru gan gynnwys gwybodaeth am frechiadau
penodol. Gofynnwyd i’r ymatebwyr wedyn a allent gofio gweld unrhyw rai o’r taflenni hyn
o’r blaen. Dangoswyd taflenni a oedd yn berthnasol i oedran a rhywedd y bobl ifanc yn
eu harddegau (neu blant y rhieni) yn unig.
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Ffigur 12: Deunyddiau a ddangoswyd
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Dangoswyd taflen am lid yr ymennydd a septisemia, taflen am detanws, difftheria a
pholio a phoster am lid yr ymennydd a septisemia i bobl ifanc yn eu harddegau yn mynd
i flynyddoedd ysgol 10 ac 11. Roedd tua 1 o bob 4 o bobl ifanc yn eu harddegau yn cofio
gweld y deunyddiau hyn o’r blaen: roedd 28% yn cofio’r daflen llid yr ymennydd a
septisemia, roedd 20% yn cofio’r poster am y brechlyn, ac roedd 28% yn cofio’r daflen
tetanws, difftheria a pholio. Mae’r data yn awgrymu bod merched yn fwy tebygol o
adnabod y daflen llid yr ymennydd a septisemia (39%) a’r daflen tetanws, difftheria a
pholio (42%), tra bod y ddau adnodd yn cael eu hadnabod gan gyfran uwch o’r rhai ym
Mlwyddyn 11.
Dangoswyd deunyddiau yn ymwneud â’r brechiad HPV i’r holl fenywod ifanc yn eu
harddegau. Roedd ymwybyddiaeth o’r deunyddiau hyn yn uwch nag yr oedd o’r
deunyddiau a drafodir uchod, gyda 45% yn cofio’r poster “Don’t Miss Out”, 51% y daflen
“Your Guide to the HPV vaccination”, a 55% y Daflen Ffeithiau Cwestiwn ac Ateb. Mae’r
data yn cynnig awgrym o’r effaith y gallai’r deunyddiau HPV fod yn ei chael, oherwydd
ymhlith merched a oedd yn ymwybodol yn syth o’r brechiad HPV pan ofynnwyd iddynt
pa frechiadau sydd ar gael i bobl ifanc yn eu harddegau, roedd 67% yn cofio “Your Guide
to the HPV Vaccination”, roedd 78% yn cofio’r daflen ffeithiau, ac roedd 62% yn cofio’r
poster “Don’t Miss Out”. Mae’r data hyn yn awgrymu cysylltiad, ond nid yw’n bendant o
gofio maint y sail o 42 o ymatebwyr.
Dangoswyd yr un deunyddiau HPV i rieni merched a oedd yn mynd i flynyddoedd 9, 10
ac 11 hefyd, ac ar y cyfan roeddent yn eu hadnabod i raddau llai. Roedd tri deg un y
cant o rieni yn adnabod y daflen ac roedd 22% yn adnabod y poster, y mae’r ddau ffigur
yn sylweddol is na’r lefelau adnabod ymhlith y merched yn eu harddegau.
Ffigur 13: Adnabod Posteri/ Taflenni. A ydych chi’n cofio gweld hwn…?

Sail: Yr holl bobl ifanc yn eu harddegau ym Mlynyddoedd ysgol 10/11 (91), holl rieni pobl ifanc yn eu harddegau
ym Mlynyddoedd 10/11 (86), pob merch yn ei harddegau (80), pob rhiant merched yn eu harddegau (95)
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5.6 Ymwybyddiaeth o Frechiadau yn yr Arddegau
Mae Ffigur 15 isod yn dangos yr ymwybyddiaeth ddigymell o ba frechlynnau sydd ar
gael i bobl ifanc yn eu harddegau, ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau a’u rhieni. Mae’r
patrwm o ymwybyddiaeth o frechlynnau ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau a’u rhieni yr
un fath, a HPV yw’r brechlyn yr oedd y rhan fwyaf o grwpiau yn fwyaf tebygol o fod yn
ymwybodol ohono, ac yna brechlynnau yn erbyn tetanws, difftheria a pholio, yna MMR,
yna MenACWY.
Fodd bynnag, mae rhieni yn ymwybodol o’r brechlynnau a lefelau cyson uwch, gydag
ymwybyddiaeth o’r holl frechlynnau yn sylweddol uwch ymhlith rhieni. Mae pum deg
wyth y cant o rieni yn ymwybodol o’r brechlyn HPV, ac mae 46% yn ymwybodol o’r
brechlyn ar gyfer tetanws, difftheria a pholio. Ar y llaw arall, dywedodd mwy na dwbl
nifer y bobl ifanc yn eu harddegau na rhieni nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw
frechlynnau sydd ar gael i bobl ifanc yn eu harddegau neu na allent gofio rhai (38% yn
erbyn 15%). Mae rhieni yng Nghymru yn llawer mwy tebygol o fod yn ymwybodol o’r
brechlyn HPV. Dylid nodi efallai y bu mwy o gyfathrebu am y brechlyn HPV o gymharu
â’r adeg hon y llynedd, wrth i’r cynlluniau i gyflwyno’r brechlyn i fechgyn gael eu
hysbysebu’n ehangach. Fodd bynnag, 69% yw’r ymwybyddiaeth ymhlith rhieni â
phlentyn benywaidd/plentyn yn unig, o’i gymharu â 46% ymhlith y rhai sydd â phlentyn
gwrywaidd/plentyn yn unig, sy’n awgrymu bod HPV yn dal i fod yn sylweddol mwy
perthnasol i rieni merched. Yn unol â hynny, caiff y lefel sylweddol hon o ymwybyddiaeth
ei hysgogi gan rieni benywaidd, y dywedodd 65% ohonynt eu bod yn ymwybodol o’r
brechlyn HPV (yn erbyn 36% o wrywod).
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Ffigur 14: Pa frechiadau ydych chi’n credu sydd ar gael i bobl ifanc yn eu harddegau
ar hyn o bryd?

Sail: Pob Rhiant (159) a Phob Person yn ei Arddegau (158)
PQ14 a TQ1
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau ar y
lefel hyder 95%

Darparwyd i bobl ifanc yn eu harddegau hefyd restr o’r brechlynnau sydd ar gael i’w
grŵp oedran, a gofynnwyd iddynt a oeddent wedi clywed am bob brechlyn yn unigol.
Dangosir y data hyn yn Ffigur 16 isod.
HPV oedd y brechlyn yr oedd pobl ifanc yn eu harddegau yn fwyaf cyfarwydd ag ef, a
dywedodd 62% eu bod wedi clywed amdano o’r blaen. Roedd hanner yr ymatebwyr yn
eu harddegau (51%) wedi clywed am y brechlynnau tetanws, difftheria a pholio, ac
MMR, ond roedd llai o bobl ifanc yn eu harddegau yn ymwybodol o’r brechlyn MenACWY
(43%). Nid oedd un o bob pump (20%) o bobl ifanc yn eu harddegau yn ymwybodol o
unrhyw frechlyn pan gawsant eu cymell.
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Ffigur 15: A gaf i ofyn i chi a ydych chi wedi clywed am bob un o’r brechiadau
canlynol? (Pobl ifanc yn eu harddegau yn unig)

Sail: Pob Person yn ei Arddegau (158)

Mae’r data yn cynnig tystiolaeth o rywfaint o amrywiad yn ôl rhywedd ac oedran. Mae
menywod ifanc yn eu harddegau yn llawer mwy tebygol na dynion ifanc i fod yn
ymwybodol o’r brechlyn HPV, (mae 81% o ferched ifanc yn ymwybodol, yn erbyn 43%
o ddynion ifanc), sy’n cyfrannu at gyfran sylweddol is o fenywod ifanc sy’n ymwybodol o
ddim o’r brechlynnau a gynigir (6% yn erbyn 33% o ddynion ifanc). Mae’r data yn
awgrymu bod menywod ifanc yn eu harddegau yn fwy ymwybodol o frechlynnau yn y
rhaglen, gan fod ymwybyddiaeth o bob math o imiwneiddiad yn uwch ymhlith y grŵp
hwn i’i gymharu â dynion ifanc, er nid o faint digonol i ddod i gasgliadau ystadegol
pendant, fel yr amlinellir yn Ffigur 14.
Mae’r data hefyd yn dangos mai’r hynaf yw’r person yn ei arddegau y mwyaf yw’r
tebygolrwydd ei fod yn ymwybodol o’r brechlynnau, yn enwedig ar gyfer tetanws,
difftheria a pholio, MMR a MenACWY.

35

Profiadau Brechu Ymhlith Pobl Ifanc Yn Eu Harddegau 2019
Ffigur 16: A gaf i ofyn i chi a ydych chi wedi clywed am bob un o’r brechiadau
canlynol? (Pobl ifanc yn eu harddegau yn unig) yn ôl Rhywedd ac Oedran

Sail: Pobl ifanc yn eu harddegau, menywod ifanc (80), dynion ifanc (78), y rhai sy’n mynd i Flwyddyn 9 (67),
Blwyddyn 10 (46) a Blwyddyn 11 (45)
Mae’r saethau yn dynodi gwahaniaethau ystadegol sylweddol o ran demograffeg a siartiwyd a chyfanswm y
sampl.

Mewn ymateb i gwestiwn a oedd yn gofyn yn uniongyrchol a ydynt yn teimlo bod pob
brechiad a gynigir i bobl ifanc yn eu harddegau yn ddiogel, mae mwyafrif o’r rhai â
gwybodaeth eisoes am bob brechiad yn disgrifio’r rhain naill ai fel cwbl ddiogel neu ddim
ond rhyw fymryn o risg. Mae’r gyfran sy’n rhoi’r asesiadau ‘risg isel’ hyn fesul brechiad
fel a ganlyn:





Td/IPV tetanws, difftheria, a pholio (‘pigiad atgyfnerthu yn yr arddegau’) (‘3 mewn
1’): 92% o rieni a 90% o bobl ifanc yn eu harddegau
MenACWY: 87% o rieni a 91% o bobl ifanc yn eu harddegau
HPV: 85% o rieni a 90% o bobl ifanc yn eu harddegau; ac,
MMR: 90% o rieni ac 89% o bobl ifanc yn eu harddegau.

Dangosir manylion llawn yr ymatebion a roddwyd i’r cwestiwn hwn yn y ffigur isod.
Dangosir ymatebion y bobl ifanc yn eu harddegau yn y siart pinc ac mae ymatebion y
rhieni yn y siart glas.
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Ffigur 18: A allech chi ddweud wrthyf ba mor ddiogel ydych chi’n teimlo’n bersonol
yw pob brechiad? (Yr holl bobl ifanc yn eu harddegau/rhieni sydd wedi clywed am y
brechiad)

Pobl Ifanc yn eu Harddegau
Td/IPV tetanws, difftheria, a pholio (‘pigiad
atgyfnerthu yn yr arddegau’) (‘3 mewn 1’) (75)

69%

22%

8%

MenACWY (yn amddiffyn rhag llid yr ymennydd,
clefyd meningococol, septisemia neu wenwyn
gwaed) (63)

63%

29%

7%

Brechlyn HPV (yn amddiffyn rhag canser ceg y
groth, rhai canserau’r pen a’r gwddf, rhai canserau’r
organau cenhedlu a defaid gwenerol) (99)

66%

24%

9%

MMR (y frech goch, clwy'r pennau a rwbela wedi eu
cyfuno) (78)

Cwbl ddiogel

Ychydig o risg

Risg gymedrol

58%

Risg uchel

30%

10%

Ddim yn gwybod

Rhieni
Td/IPV tetanws, difftheria, a pholio (‘pigiad
atgyfnerthu yn yr arddegau’) (‘3 mewn 1’) (155)

68%

MenACWY (yn amddiffyn rhag llid yr ymennydd,
clefyd meningococol, septisemia neu wenwyn
gwaed) (149)

61%

Brechlyn HPV (yn amddiffyn rhag canser ceg y groth,
rhai canserau’r pen a’r gwddf, rhai canserau’r
organau cenhedlu a defaid gwenerol) (145)

60%

MMR (y frech goch, clwy'r pennau a rwbela wedi eu
cyfuno) (156)

62%

Cwbl ddiogel

Ychydig o risg

Risg gymedrol

Risg uchel

25%

26%

25%

28%

3%

7%

9%

2%

Ddim yn gwybod

5.7 Adnabod clefydau
Ceir gwahaniaeth amlwg o ran y gallu i adnabod y clefydau y gall brechlynnau eu hatal
rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau. Ac eithrio canser y pen a’r gwddf (61%),
difftheria (87%), defaid gwenerol (87%) a chanser yr organau cenhedlu(84%), roedd
mwy na naw o bob deg o rieni yn ymwybodol o’r clefydau a gyflwynwyd iddynt, Ymhlith
pobl ifanc yn eu harddegau, dim ond ar gyfer llid yr ymennydd y mae 90% yn nodi eu
bod wedi clywed am y clefyd. I bobl ifanc yn eu harddegau, difftheria (28%), septisemia
(47%) a chanser y pen a’r gwddf (49%) yw’r clefydau a adnabyddir yn lleiaf cyffredin.

37

Profiadau Brechu Ymhlith Pobl Ifanc Yn Eu Harddegau 2019
Ffigur 17: A gaf i ofyn i chi a ydych wedi clywed am y clefydau canlynol? (Pob
ymateb)

Rhieni

Pobl yn eu
Harddegau

Y frech goch (nid yr Almaen)

97%

Rwbela / Brech goch yr
Almaen

97%

Clwy'r Pennau

96%

62%

Polio

96%

60%

Difftheria

80%
42%

28%

87%

Tetanws

96%

Llid yr Ymennydd

97%

Septisemia (Gwenwyn gwaed)

64%
90%
47%

90%

71%

Canser ceg y groth

95%

49%
Canser y pen a'r gwddf

61%
60%

Canser yr organau cenhedlu

84%
54%

Defaid gwenerol

87%
3%

Dim o'r rhain

1%

Seiliau sampl heb eu pwysoli: 159/158

5.8 Difrifoldeb tybiedig clefydau
Gofynnwyd i’r holl rieni a phobl ifanc yn eu harddegau wedyn i nodi pa mor ddifrifol y
maent yn teimlo y byddai pe baent yn cael pob clefyd. Dim ond y rhai a oedd yn
ymwybodol o bob clefyd gafodd eu holi amdano. Ceir cydnabyddiaeth uchel ymhlith
rhieni bod pob clefyd o bosibl yn ddifrifol, ac mae’r ddealltwriaeth hon bron yn llwyr ar
gyfer llid yr ymennydd (99%) a septisemia (99%) yn arbennig. Ymhlith pobl ifanc yn eu
harddegau, pan fyddant wedi clywed am glefyd, mae mwyafrif yn dweud bod y ddau
naill ai’n ddifrifol iawn neu’n weddol ddifrifol. Fodd bynnag, ym mhob achos ond un, mae
cyfran y bobl ifanc yn eu harddegau sy’n nodi bod hyn yn ddifrifol yn is na’r gyfran
gyfatebol ymhlith rhieni.
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Ffigur 20: A allwch chi ddweud wrthyf ba mor ddifrifol ydych chi’n credu y byddai pe
baech chi’n cael pob un o’r clefydau canlynol? (Pob ymateb) “Difrifol Iawn” /
“Gweddol Ddifrifol”

Rhieni
Y frech goch (nid yr Almaen)

Rwbela / Brech goch yr
Almaen

87%

Pobl yn eu
Harddegau
80%

94%
86%

Clwy'r Pennau

84%

69%
Polio

96%

86%
Difftheria

88%
91%

Tetanws

93%

78%
Llid yr ymennydd

99%

Septisemia (Gwenwyn gwaed)

99%

Canser ceg y groth

97%

Canser y pen a'r gwddf

97%

Canser yr organau cenhedlu

99%

90%
88%
93%
90%
95%

Defaid gwenerol

81%
74%

Y clefydau y nodir yn fwyaf cyffredin eu bod yn ddifrifol iawn yw canser yr organau
cenhedlu (89%), canser y pen a’r gwddf (85%) a chanser ceg y groth (85% hefyd).
Ymhlith rhieni, dywedodd o leiaf naw o bob deg bod y canserau hyn yn ddifrifol iawn
ynghyd â septisemia (94%) a llid yr ymennydd (95%).

5.9 Diogelwch brechiadau
Er mwyn darparu dangosydd procsi o’r asesiadau risg y mae rhieni a phobl ifanc yn eu
harddegau yn eu gwneud o ran brechu, gofynnwyd i’r ddau sampl yn uniongyrchol a
ydynt yn credu bod unrhyw frechlynnau sy’n waeth i bobl ifanc yn eu harddegau na’r
clefyd. Mewn ymateb i weld yr holl frechiadau posibl ar gyfer y grŵp oedran hwn, dywed
77% o rieni bod yr holl frechiadau yn risg is na’r clefyd(au) cysylltiedig. Atebodd 13%
arall nad oeddent yn gwybod ac roedd y cyfrannau a ddywedodd bod y brechiadau yn
fwy o risg na’r clefyd mewn digidau sengl. MMR yw’r brechlyn a nodir yn fwyaf cyffredin
gan rieni bod ganddo’r proffil risg hwn (6%). Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, er bod
cydbwysedd y safbwyntiau bod brechiadau yn llai o risg na’r clefyd yn gadarnhaol, mae
ansicrwydd yn amlwg gyda 28% yn ateb nad ydynt yn gwybod. Mae’r canlyniad hwn yn
debygol o adlewyrchu’r ymwybyddiaeth anghyson o’r clefydau y mae brechlynnau yn eu
hatal a nodwyd eisoes.
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Ffigur 18: A ydych chi’n credu bod unrhyw frechlynnau sy’n waeth i bobl ifanc yn eu
harddegau na’r clefyd? (Pob ymateb)

Rhieni

Pobl yn eu
Harddegau

Td/IPV tetanws, difftheria, a pholio
("Pigiad atgyfnerthu yn yr
arddegau")(3 mewn 1)

3%

1%

MenACWY (yn amddiffyn rhag llid yr
ymennydd, clefyd meningococol,
septisemia neu wenwyn gwaed)

4%

1%

Brechlyn HPV (yn amddiffyn rhag
canser ceg y groth, rhai canserau’r
pen a’r gw ddf, rhai canserau’r…

5%

3%

MMR (y frech goch, clwy'r pennau a
rwbela wedi eu cyfuno)

6%

Ffliw

1%

1%

4%

0%
Arall (nodwch)

0%

69%

Dim - mae pob brechiad yn llai o risg
na'r clefyd

77%
28%

Ddim yn gwybod/ddim yn cofio

13%

Seiliau sampl heb ei phwysoli: 159/158

Gan adlewyrchu’r gydnabyddiaeth uchel o ddifrifoldeb y clefydau y mae brechlynnau i bobl
ifanc yn eu harddegau yn amddiffyn yn eu herbyn, dywed o leiaf naw o bob deg rhiant ei bod
yn bwysig bod eu mab neu ferch yn ei arddegau yn cael ei amddiffyn rhag pob clefyd. Hefyd,
fel y dangosir gan y ffigur isod, mae’r mwyafrif llethol o rieni yn rhoi’r ymateb cryfaf posibl,
“pwysig iawn”. Dim ond o ran y frech goch, defaid gwenerol a chlwy’r pennau y mae’r gyfran
sy’n ateb pwysig iawn yn gostwng rhyw fymryn.
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Ffigur 19: Pa mor bwysig ydych chi’n teimlo yw hi bod eich plentyn 13 i 15 oed yn cael
ei amddiffyn rhag pob clefyd? (Pob ymateb)
Canser ceg y groth

96%

2%

Polio

91%

6%

Difftheria

89%

8%

Llid yr ymennydd

93%

4%

Rwbela / Brech goch yr Almaen

88%

8%

Tetanws

88%

8%

Septisemia (Gwenwyn gwaed)

90%

6%

Canser y pen a'r gwddf

91%

4%

Canser yr organau cenhedlu

91%

4%

Y frech goch (nid yr Almaen)

79%

13%

Defaid gwenerol

79%

13%

Clwy'r pennau

78%

13%

Pwysig iawn

Gweddol bwysig

Sail y sampl wedi’i phwysoli: 159

Mae cyfuno ymatebion y rhieni am ddifrifoldeb clefydau a phwysigrwydd brechu pobl ifanc yn
eu harddegau yn cynnig dangosydd blaenoriaethol ar gyfer pob clefyd. Darperir y rhain isod
o’r pwysicaf i’r lleiaf pwysig












Llid yr ymennydd: Difrifol a Phwysig (99%);
Septisemia: Difrifol a Phwysig (98%);
Polio: Difrifol a Phwysig (97%);
Canser yr organau cenhedlu: Difrifol a Phwysig (97%);
Canser y pen a’r gwddf: Difrifol a Phwysig (96%);
Tetanws: Difrifol a Phwysig (94%);
Rwbela / Brech goch yr Almaen: Difrifol a Phwysig (93%);
Difftheria: Difrifol a Phwysig (88%);
Y frech goch: Difrifol a Phwysig (86%);
Clwy’r Pennau: Difrifol a Phwysig (83%);
Defaid gwenerol: Difrifol a Phwysig (79%).
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6 Gwneud Penderfyniad
6.1 Plant oedran cyn ysgol yn cael brechlyn
Gofynnwyd i bob rhiant a oedd unrhyw frechlynnau y penderfynon nhw na ddylai un neu
fwy o’u plant yn eu harddegau 13-15 oed eu cael pan oeddent yn fabis neu cyn iddynt
ddechrau ysgol. Wrth ymateb, dim ond 4% a ddywedodd na chawsant un brechiad neu
fwy. Ymhlith y gweddill mynegodd 95% o rieni bod eu plentyn wedi cael pob un o’i
frechiadau cyn dechrau ysgol, gyda dim ond 1% yn ateb nad oeddynt yn gwybod. Mae’r
4% yn gyfystyr â 7 ymatebydd, felly ni ellir adrodd ar y cwestiynau dilynol ynghylch pa
frechiadau na chawsant na’r ffactorau esboniadol gan fod maint y sylfaen yn annigonol.
Er ei bod yn ansicr i adrodd am y rhifau’n deillio o’r cwestiwn hwn gellir gweld mai’r
brechlyn MMR yw’r mwyaf amlwg o’r brechlynnau nas cymerwyd.

6.2 Pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu brechu
Er mwyn darparu gwybodaeth fanwl am faint oedd yn cael brechlyn yng nghyfnod yr
arddegau, gofynnwyd y gyfres nesaf o gwestiynau yn benodol i ferched yn dechrau
Blynyddoedd 9,10 neu 11 a bechgyn yn dechrau Blynyddoedd 10 ac 11. Ymhlith rhieni
â phlant yn bodloni’r meini prawf hyn mae mwyafrif clir, 96%, yn nodi bod eu plant yn eu
harddegau wedi cael pob brechiad pan y’u cynigwyd nhw iddynt.
Ymhlith y gweddill yng Nghymru maes 2% o rieni’n nodi eu bod wedi gohirio o leiaf un
brechiad. Nodir gan 1% o rieni ar y mwyaf bod y brechiadau canlynol ar gyfer plant yn
eu harddegau wedi eu gwrthod ymhob achos:





Tetanws, difftheria a pholio Td/IPV (Pigiad atgyfnerthu ar gyfer pobl ifanc yn eu
harddegau neu “3 mewn 1”)
MenACWY (Llid yr ymennydd, clefyd meningococol, septisemia neu wenwyn
gwaed)
Brechlyn Feirws Papiloma Dynol (Canser ceg y groth)
MMR (Y frech goch, Clwy'r pennau a Rwbela gyda'i gilydd)

Mae’r ymatebion o ddata plant yn eu harddegau yn ategu’r nifer uchel hwn, er y ceir
rhywfaint o amrywiaeth rhifol sydd a wnelo ag ymatebion rhieni. Nododd 90% o bobl
ifanc yn eu harddegau y cawsant bob brechiad pan y’u cynigwyd iddynt.
Ymhlith y gweddill, nododd 5% na chawsant bob brechiad, dywedodd 3% nad oeddynt
yn gwybod a nododd 2% er eu bod yn gymwys o ran oedran, ni chawsant gynnig unrhyw
frechiad. Ar ôl tynnu’r rhai na chawsant gynnig brechlyn a’r rhai a atebodd nad oeddent
yn gwybod o faint y sampl, ac ail-gyfrifo’r canrannau, mae’r gyfran a atebodd do (y nifer
llawn) yn codi i 95%, yn unol â data’r rhieni. Ymhlith y bobl ifanc yn eu harddegau i gyd
mae’r achos o wrthod mwyaf cyffredin yn ymwneud â’r Brechlyn Feirws Papiloma Dynol
(2% o’r holl bobl ifanc yn eu harddegau a gafodd gynnig brechlyn).
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6.3 Yr ysgol fel ffynhonnell wybodaeth am frechu
Dim ond ychydig dros hanner y bobl ifanc yn eu harddegau (51%) sy’n nodi eu bod wedi
dysgu unrhyw beth am frechlynnau yn yr ysgol. Yn gyffredinol digwyddodd hyn yn y
cyfarfod boreol (31%), gyda 23% o’r bobl ifanc yn eu harddegau wedi ymdrin â hyn yn
y dosbarth.
Ffigur 20: A wnaethoch chi ddysgu unrhyw beth am frechlynnau yn yr ysgol (Y bobl
ifanc yn eu harddegau i gyd)

Sail y sampl heb ei phwysoli: 158

Darparwyd y wybodaeth hon o’r ysgol gan amlaf gan athrawon (52%), nyrs ysgol (37%)
a phenaethiaid (22%).
Pan ofynnwyd iddynt i ddisgrifio yn eu geiriau eu hunain natur yr hyn a ddysgwyd yn yr
ysgol, yr ymateb mwyaf cyffredin oedd bod y sesiynau hyn yn darparu
gwybodaeth/eglurhad ynghylch brechiadau (28%). Mae negeseuon eraill a nodwyd yn
cynnwys y peryglon o beidio â chael eich imiwneiddio rhag clefydau (16%) a
phwysigrwydd/manteision brechu (15%). Y Brechlyn Feirws Papiloma Dynol yw’r
brechlyn unigol a grybwyllwyd amlaf yn yr ymatebion hyn. Dangosir pob un o’r prif
themâu yn yr ymatebion i’r cwestiwn hwn yn y ffigur isod.
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Ffigur 21: Negeseuon yn sgil dysgu am frechlynnau yn yr ysgol (Pob un o’r bobl ifanc
yn eu harddegau a ddysgodd am hyn)

28%

Gwybodaeth/eglurhad ynghylch brechiadau

16%

Y peryglon o beidio ag imiwneiddio/diogelu rhag clefydau

15%

Pwysigrwydd/manteision brechu

Achosion o grybwyll Brechlyn Feirws Papiloma
Dynol/Canser ceg y groth

8%
7%

Lechyd a lles cyffredinol
Amseru brechiadau/pryd i’w cael

Diogelwch/peryglon brechiadau
Achosion o grybwyll MMR

6%
5%
4%

17%

Arall
Ddim yn gwybod

12%

Sail y sampl heb ei phwysoli: 77

Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, mae naw o bob deg (93%) yn teimlo ei bod yn
bwysig eu bod yn cael eu brechu, a rhoddodd 75% yr ymateb mwyaf cadarnhaol sef ei
fod yn bwysig iawn.

Mae ymchwilio’n fanylach i’r canlyniadau hyn yn dangos bod y lefel gytuno ar lefel naw
o bob deg neu uwch ar gyfer y rhai hynny ym Mlwyddyn 9 (91%), Blwyddyn 10 (95%) a
Blwyddyn 11 (93%). Er hynny, ceir amrywiaeth yn ôl rhywedd, gyda 89% o fechgyn yn
nodi bod hyn yn bwysig o gymharu â 98% o ferched.
Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau sy’n cofio gweld unrhyw beth am frechiadau mae
99% yn nodi eu bod yn teimlo ei bod yn bwysig eu bod yn cael eu brechu. Ymhlith y rhai
nad ydynt yn cofio negeseuon ynghylch y pwnc hwn, mae’r lefel gytuno yn gostwng i
87%. Er na ellir profi achosiant yma, mae’n rhesymol i awgrymu fod dod i gysylltiad â
negeseuon ynghylch brechu yn fwy tueddol o atgyfnerthu nag erydu’r ddealltwriaeth o
bwysigrwydd brechu. (Fel yr amlinellir uchod, mae merched yn eu harddegau yn fwy
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tebygol o gofio cyhoeddusrwydd ynghylch brechu, felly mae’r berthynas hon yn cyfrannu
at lefelau uwch o ferched nag o fechgyn yn nodi bod brechu yn bwysig.)

6.4 Bodlonrwydd rhieni o ran y rhaglen imiwneiddio
Ymhlith rhieni sydd â phlant a gafodd gynnig brechlyn mae’n ymddangos bod
cefnogaeth i’r ffordd y mae’r rhaglen imiwneiddio yn cael ei chyflawni. Mae cyfanswm o
96% o rieni yn fodlon bod brechlynnau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu
darparu yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys 81% sy’n rhoi’r ymateb mwyaf cadarnhaol sef
bodlon iawn. Er gwybodaeth, mae 86% o bobl ifanc yn eu harddegau cymwys yn nodi
eu bod wedi cael brechiad yn yr ysgol tra bo 17% yn nodi eu bod wedi cael un mewn
practis meddyg teulu. Noder bod mwy nag un ymateb yn bosibl i’r cwestiwn hwn o gofio'r
nifer o frechlynnau sydd ar gael i’r grŵp oedran hwn.
Hefyd, mae ychydig o dan naw o bob deg (88%) o rieni yn cytuno eu bod wedi cael
digon o wybodaeth i benderfynu a ydynt yn cytuno â brechiadau ar gyfer pobl ifanc yn
eu harddegau. Ymhlith y gweddill, mae 6% yn anghytuno i raddau fod hyn yn wir. Serch
hynny, o ystyried lefel y nifer yn cael brechiadau a ddisgrifir uchod, ymddengys nad yw’r
tybiaethau hyn ynghylch y lefel o wybodaeth a roddir yn esgor ar amharodrwydd i
imiwneiddio pobl ifanc yn eu harddegau.
Ffigur 22: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno’n bersonol â phob un o’r
datganiadau canlynol ynghylch brechu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau? (Pob un
â phlentyn yn ei arddegau a gafodd gynnig brechlyn)

Rwy’n fodlon bod y brechiadau ar gyfer pobl ifanc yn
eu harddegau yn cael eu rhoi yn yr ysgol

Cefais ddigon o wybodaeth i benderfynu fy mod yn
cytuno â brechu pobl ifanc yn eu harddegau

Cytuno’n gryf

Tueddu i gytuno

81%

64%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

15% 2%
2%

24%

7% 6%

Anghytuno

Sail y sampl heb ei phwysoli: 124

6.5 Ffynonellau gwybodaeth
Gofynnwyd i rieni a phobl ifanc yn eu harddegau nodi o le y cawsant wybodaeth am
frechiadau, ar yr adeg pan oedd eu plant a hwythau yn gwneud penderfyniadau
ynghylch cael y brechiadau neu beidio. Diben y cwestiynau hyn oedd nodi nifer cymharol
y ffynonellau gwybodaeth swyddogol a dibynadwy ynghyd â lefelau rhyngweithio â
ffynonellau a allai fod â fwy o duedd i fod yn anghywir.
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Ymhlith rhieni, mae’r tair ffynhonnell wybodaeth mwyaf cyffredin a ddefnyddiwyd pan
gafodd plentyn yn ei arddegau gynnig brechiad i gyd yn rhai dibynadwy, sef: llythyr neu
e-bost o’r ysgol (60%), nyrs ysgol (28%) a thaflen/llyfryn y GIG (26%). Crybwyllodd 13%
arall athrawon a chrybwyllodd 10% wybodaeth yn uniongyrchol gan feddyg neu nyrs.
Crybwyllodd cyfanswm o 12% wybodaeth o’r rhyngrwyd. O fewn hyn, y ffynhonnell
unigol fwyaf ar-lein oedd gwefannau’r GIG (4%) yna Facebook (3%). Ymhlith rhieni
mae’n werth nodi nad oedd sôn am ffynonellau megis Twitter, WhatsApp, Snapchat a
Netmums er gwaethaf y ffaith y bu’r rhain yn ddewisiadau posibl i rieni ddewis o’u plith.
Er bod y ffigur isod yn dangos bod llu o sianeli gwybodaeth yn darparu gwybodaeth
ynghylch brechu, mae’n glir mai’r ffynonellau y byddai Iechyd Cyhoeddus Cymru’n eu
cefnogi yw’r rhai hynny y mae rhieni ym ymwybodol ohonynt.
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Ffigur 23: Wrth ystyried y brechiadau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a gynigwyd
iddynt, a gawsoch wybodaeth am y brechiadau hyn o unrhyw un o’r ffynonellau hyn?
(Pob un â phlant yn eu harddegau a gafodd gynnig brechlyn)
60%

Drwy lythyr neu e-bost

28%

Nyrs ysgol

26%

Taflen/llyfryn y GIG

13%

Athro neu staff yr ysgol

10%

Dywedwyd wrthynt gan feddyg/nyrs
Teledu mewn fferyllfa/meddygfa

4%

Ar lafar/siarad â ffrindiau/teulu/rhieni eraill

4%

Rhyngrw yd: Gwefannau’r GIG

4%

Erthygl mewn cylchgrawn menywod
Rhyngrwyd: Facebook

3%
3%

Rhaglen radio

2%

Rhaglen deledu

2%

Taflen/llyfryn arall

2%

GIG 111 / Gwasanaeth ffôn 0845 46 47 Galw Iechyd…

2%

Llyfr coch / Cofnod Iechyd Personol Plentyn (PCHR)

2%

Rhyngrwyd (amhenodol)

2%

Hysbyseb ar boster

1%

Hysbyseb ar y radio

1%

Erthygl papur newydd

1%

Hysbyseb ar y teledu

1%

Rhyngrwyd: Gwefan GOV.UK

1%

Rhyngrwyd: Instagram

1%

Rhyngrwyd: Cyfryngau cymdeithasol eraill

1%

Rhyngrwyd: Arall

1%

Arall

2%

Dim un o’r rhain

3%

Nid wyf yn gwybod/cofio

3%
12%

Crynodeb: Rhyngrwyd
Crynodeb: Papur newydd
Crynodeb: Teledu
Crynodeb: Taflen

1%
3%
27%

Sail y sampl heb ei phwysoli: 124

Wrth edrych ar yr un ymatebion oddi wrth bobl ifanc yn eu harddegau, crybwyllwyd llai
o ffynonellau gwybodaeth ar y cyfan o gymharu ag ymatebion rhieni. Mae’n werth nodi
hefyd bod un o bob deg (10%) wedi dweud na chawsant wybodaeth o unrhyw
ffynhonnell. Mae’n anodd canfod o’r data hwn pa un a yw’r gyfran benodol hon wedi ei
hysgogi gan ddewis neu gan ddiffyg gwybodaeth. Er hynny, byddai’r nifer o weithiau y
crybwyllwyd llythyr a phethau eraill â chysylltiad â’r ysgol yn awgrymu mae’n debygol
mai’r blaenorol sy’n wir. Y ffynonellau gwybodaeth am frechiadau sy’n cael eu crybwyll
fynychaf ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yw nyrsys ysgol (49%) ac athrawon neu
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staff ysgol (46%), yna i ddilyn, siarad â’r teulu (21%). Crybwyllodd 16% arall
daflen/llyfryn y GIG.
O gymharu â rhieni mae’r gyfran o bobl ifanc yn eu harddegau sy’n defnyddio ffynonellau
ar y rhyngrwyd yn is (6% cf. 12%). O fewn hyn y ffynhonnell fwyaf cyffredin a ddefnyddir
gan bobl ifanc yn eu harddegau ar gyfer gwybodaeth am frechu yw YouTube (3%).
Ffigur 24: A gawsoch chi wybodaeth am frechu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau o
un o’r ffynonellau hyn? (Pob un a gafodd gynnig brechiad)
49%

Nyrs ysgol

46%

Athro neu staff yr ysgol
Siarad â’r teulu

21%
16%

Taflen/llyfryn y GIG

7%

Siarad â ffrindiau
Hysbyseb ar boster
Taflen/llyfryn arall

5%

4%

Ar lafar

3%

Rhyngrwyd: YouTube

3%

Teledu mewn fferyllfa/meddygfa
Rhyngrwyd: Instagram

2%
2%

Erthygl mewn cylchgrawn ynglŷn ag iechyd/gofal plant/magu plant

1%

Hysbyseb ar y radio

1%

Erthygl papur newydd

1%

Hysbyseb ar y teledu

1%

Rhyngrwyd (amhenodol)

1%

Rhyngrwyd: Gwefan GOV.UK

1%

Rhyngrwyd: Snapchat

1%

Dim un o’r rhain
Nid wyf yn gwybod/cofio

10%

5%

6%

Crynodeb: Rhyngrwyd

68%

Crynodeb: Ysgol
Crynodeb: Papur newydd

1%

Crynodeb: Teledu

1%

Crynodeb: Taflen

Sail y sampl heb ei phwysoli: 119
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18%

6.6 Trafodaethau
Gofynnwyd i rieni a phobl ifanc yn eu harddegau ynghylch pa fath o drafodaethau a
gynhaliwyd pan gafodd y brechiad ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau ei gynnig
ddiwethaf.
Ymhlith rhieni plentyn a gafodd gynnig brechlynnau pobl ifanc yn eu harddegau, nododd
chwech o bob deg (59%) eu bod wedi trafod brechiadau gyda’u plentyn. Roedd dau o
bob pump (40%) wedi trafod y pwnc hwn gyda’u partner, tra bo 13% wedi gwneud hyn
gyda rhieni eraill a 10% wedi gwneud hyn gyda ffrindiau. Roedd cyfanswm o 9% o rieni
â phlant yn eu harddegau a gafodd gynnig brechiadau wedi cael trafodaethau ynghylch
y pwnc hwn gyda gweithwyr iechyd proffesiynol.
Yn galonogol, mae chwech o bob deg o bobl ifanc yn eu harddegau hefyd yn nodi eu
bod wedi trafod y pwnc hwn gyda’u rhieni, felly mae’r ganran hon o samplau’r ddau
arolwg yn gyfochrog. Ymhlith sampl y bobl ifanc yn eu harddegau, mae 27% wedi trafod
y pwnc hwn gyda ffrindiau ac mae 22% wedi gwneud hyn gyda nyrs ysgol. Ond mae’n
werth nodi bod 25% o bobl ifanc yn eu harddegau yn datgan nad ydynt wedi trafod y
pwnc hwn gydag unrhyw un. Mae’r gyfran o fechgyn yn eu harddegau nad ydynt wedi
cael trafodaeth o’r fath yn uwch ar 36% o gymharu â 17% o ferched.
Ffigur 25: A ydych chi wedi trafod brechiadau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau
gydag unrhyw un? Os felly, a oedd hyn gyda...? (Pan gynigwyd brechiadau ar gyfer
pobl ifanc yn eu harddegau)

Rhieni

Pobl ifanc yn eu
harddegau
59%

Eich plentyn
Eich partner/gŵr/gwraig

40%

60%

Eich rhieni

13%

Rhieni eraill
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Ffrindiau
Ffrindiau

Aelodau eraill o’r teulu

10%

Eich rhieni neu rieni eich
partner

6%

Meddyg/nyrs

6%

Nyrs ysgol

2%

Staff ysgol eich plentyn

1%

Staff yn eich ysgol
Aelodau eraill o’r teulu

7%

Gweithiwr iechyd
proffesiynol (Meddyg/nyrs)

5%

Neb

1%

25%

70%

Crynodeb: Teulu

Crynodeb Ffrindiau/Teulu

68%

19%

Crynodeb: Ffrindiau
Crynodeb: Gweithwyr
iechyd proffesiynol

12%

22%

Neb
Ddim yn gwybod

22%

Nyrs ysgol

8%

9%

Crynodeb: Teulu

62%

Sail y samplau heb eu pwysoli: 124 /119
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Ymhlith y rhai hynny a ddysgodd am frechu yn yr ysgol mae’r gyfran o bobl ifanc yn eu
harddegau sy’n dweud nad ydynt wedi cael trafodaeth ynghylch hyn yn 19%. Ymhlith y
rhai nad ydynt wedi ymgysylltu â’r pwnc hwn yn yr ysgol mae’r gyfran gyfatebol yn uwch
ar 33%.
Mae ymchwilio i’r rhyngweithio rhwng rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau ynghylch
imiwneiddio (ar gyfer yr un mwyaf diweddar a gynigwyd) yn dangos mai nodweddion
mwyaf cyffredin y sgyrsiau hyn oedd siarad am y clefydau yr oedd y brechlyn yn diogelu
rhagddynt (72% o rieni, 61% o bobl ifanc yn eu harddegau). Cafodd ystyried pa un ai
cael y brechlyn neu beidio ei grybwyll gan draean y rhieni (32%) a chwarter (26%) y bobl
ifanc yn eu harddegau. Crybwyllodd cyfanswm o 16% o rieni eu bod wedi trafod
ymatebion a dewisiadau ffrindiau, gan nodi y gallai fod rhywfaint o ddylanwad
cymheiriaid o ynghylch y mater hwn. Ymddengys fod un o bob wyth o’r ddau sampl
(13%) yn awgrymu bod ychydig iawn o drafod wedi bod ar y pwnc hwn, nid mwy na
llenwi’r ffurflen gydsynio’n unig.
Tabl 2: Natur y trafodaethau ynghylch y brechiad diweddaraf (Y rhai hynny y cafodd
eu plant yn eu harddegau gynnig brechlyn)
Rhieni

%

Do, fe wnaethom ni drafod y clefydau yr oedd y brechlyn yn diogelu yn eu herbyn;

72%

Do, fe wnaethom ni drafod a ddylid cael y brechlyn ai peidio;
Do, fe wnaethom ni drafod yr hyn a ddywedodd eu ffrindiau a pha un a oedd eu
ffrindiau yn cael y brechlyn;

32%

Do, fe wnaethom ni drafod pam nad wyf yn teimlo y dylent gael y brechlyn;

1%

Do, fe wnaethom ni drafod pam yr oeddwn yn dymuno iddynt gael y brechlyn;

21%

Naddo, ni wnaethom ei drafod, cydsyniais a rhoddais y ffurflen iddynt;

13%

Naddo, ni wnaethom ei drafod, ac ni chydsyniais;

4%

Ddim yn gwybod

1%

16%

Pobl ifanc yn eu harddegau
Do, fe wnaethom ni drafod y clefydau yr oedd y brechlyn yn diogelu yn eu herbyn;

61%

Do, fe wnaethom ni drafod a ddylwn i gael y brechlyn ai peidio
Do, fe wnaethom ni drafod yr hyn a ddywedodd fy ffrindiau a pha un a oeddynt yn
cael y brechlyn;
Do, fe wnaethom ni drafod pam nad oedd fy mam/tad yn teimlo y dylwn i gael y
brechlyn;

26%

Do, fe wnaethom ni drafod pam yr oedd fy mam/tad yn dymuno imi gael y brechlyn;

15%

Naddo, ni wnaethom ni siarad am y peth, a rhoddodd fy mam/tad y ffurflen ganiatâd i
mi;

13%

8%
3%

Naddo, ni wnaethom ni siarad am y peth, ac ni roddodd fy mam/tad ganiatâd i mi
Ni ddangosais yr wybodaeth i'm rhieni felly nid oeddynt yn gwybod bod y brechlyn yn
cael ei gynnig imi.

8%

Ddim yn gwybod

5%

0%

Mae’r gyfran o bobl ifanc yn eu harddegau a ddewisodd yr ymatebion ‘naddo’ yn y
cwestiwn hwn, gan ddangos na chawsant drafodaethau manwl gyda’u rhiant, yn 29%
ymhlith bechgyn o gymharu â 16% ymhlith merched. Ni chafwyd unrhyw enghraifft o
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blentyn ifanc yn ei arddegau yn dweud na ddangosodd yr wybodaeth i’w rieni fel nad
oeddynt yn gwybod bod y brechlyn yn cael ei gynnig.

6.7 Gwneud penderfyniad a’r broses o gydsynio
Mae’r adran hon yn archwilio i sut y mae rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn gwneud
eu penderfyniadau ynghylch pa un ai cael y brechiadau a gynigir iddynt ai peidio gan
gynnwys y sgwrs sy’n digwydd yn y cartrefi.
Wrth ddisgrifio’r ffordd y penderfynwyd a ddylai’r plentyn yn ei arddegau gael y brechlyn
a oedd yn cael ei gynnig, nododd dau o bob pum rhiant (40%) fod hyn yn broses
gydweithrediadol, gyda’r penderfyniad yn cael ei wneud gyda’r plentyn. Nododd llai nag
un o bob ugain (3%) mai’r plentyn yn ei arddegau a wnaeth y penderfyniad, gyda’r 57%
yn weddill yn nodi fod y broses o wneud y penderfyniad yn cael ei harwain gan riant.
Mae’r ffigurau cyfatebol o Loegr wedi eu cynnwys isod er gwybodaeth. Awgryma’r
gymhariaeth hon fod y broses o wneud penderfyniad yn un fwy cydweithrediadol yng
Nghymru, er bod cyfran lai o blant yn gwneud penderfyniadau eu hunain i gael brechiad.
Ffigur 26: Sut fyddech chi’n disgrifio’r ffordd y penderfynwyd a oedd eich plentyn yn
yr achos hwn yn cael y brechlyn i bobl ifanc yn eu harddegau a oedd yn cael ei
gynnig? (Pan gynigwyd brechlyn i’r plentyn)

Rhieni
Gwnaethpwyd y penderfyniad ar y cyd â’m
plentyn

40%

Fi wnaeth y penderfyniad

33%

Fy ngŵr/gwraig/partner wnaeth y
penderfyniad

12%

Cytunodd fy ngŵr/gwraig/partner a minnau
ar y penderfyniad

12%

Fy mhlentyn wnaeth y penderfyniad

3%

Sail y sampl heb ei phwysoli: 106

Ymhlith rhieni y cafodd eu plentyn frechiad yn yr ysgol, ar yr adeg y gofynnwyd iddynt
gydsynio i’w plentyn gael ei frechu, cydsyniodd 63% yn awtomatig. Gan mai’r ymateb
awtomatig hwn oedd y mwyaf cyffredin, mae hyn yn dangos unwaith eto fod gan rieni
ddealltwriaeth ynghylch y risgiau y mae clefydau’n eu bygwth a phwysigrwydd brechu
o’r herwydd. Roedd yr ymateb awtomatig hwn yr un mor debygol ymhlith y ddau grŵp
economaidd-gymdeithasol, ABC1au (62%) a C2DEau (64%).
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Soniodd 13% o rieni ar yr adeg gwneud penderfyniad hon eu bod wedi troi at yr
wybodaeth a roddwyd cyn penderfynu. Dim ond 1% nododd bod angen mwy o
wybodaeth gan geisio llenwi’r bwlch hwn drwy chwilio ar y rhyngrwyd.

Ffigur 27: Wrth ystyried y tro mwyaf diweddar y gofynnwyd ichi roi cydsyniad i frechu
eich plentyn, pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau sut y gwnaethoch chi’r
penderfyniad? (Pob un y mae ei blentyn yn ei arddegau wedi cael cynnig brechiad yn
yr ysgol)

Sail y sampl heb ei phwysoli : 106

Ymhlith y rhieni mae’n ymddangos bod bwlch yn yr ymwybyddiaeth fod gan eu plentyn
yr hawl i roi ei gydsyniad ei hun i gael brechlyn ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a
gynigir, ni waeth beth fo penderfyniad y rhieni. Er bod 32% o rieni â phlentyn yn ei
arddegau a gafodd gynnig brechlyn yn ymwybodol o hyn, nid oedd 69% yn ymwybodol
o hyn. Hyd yn oed ymhlith y rhai a drafododd brechlynnau ar gyfer pobl ifanc yn eu
harddegau gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, ymhlith y lleiafrif oedd yr ymwybyddiaeth
hon.
Ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, mae gwybodaeth am eu pwerau i gydsynio ychydig
yn gryfach er eu bod hwythau hefyd yn y lleiafrif ar 48%. Mae’r ymwybyddiaeth o’r ffaith
fod gan blentyn yn ei arddegau, os yw’n deall digon i wneud penderfyniad ei hun, yr hawl
i benderfynu cael brechlyn heb orfod cael caniatâd rhiant ar lefel o dan 50% ymhlith pob
grŵp oedran (Blwyddyn 9: 37%, Blwyddyn 10: 45%, Blwyddyn 11: 46%).
Nid yw bron i ddau o bob pump o bobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi cael cynnig
brechlyn, wedi cael cais i roi caniatâd ar gyfer eu brechiadau eu hunain (38%). O ran

52

ffafrio cydsyniad, dim ond lleiafrif o bobl ifanc yn eu harddegau fyddai’n dymuno rhoi
caniatâd ar gyfer eu brechiadau eu hunain. Byddai’n well gan fwy na dwywaith (43%)
ohonynt petai eu rhieni yn rhoi’r caniatâd hwn. Nid oes gwahaniaeth gan ddau o bob
pump (40%) pwy sy’n rhoi’r caniatâd hwn. Mae’r tabl isod yn dangos cydbwysedd barn
ynghylch y dewisiadau hyn yn ôl rhywedd a blwyddyn ysgol.
Tabl 3: Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau eich barn gyfredol ar ganiatâd? (Pob
plentyn yn ei arddegau a gafodd gynnig brechlyn)

Hoffwn gael rhoi caniatâd fy hun ar
gyfer fy mrechiadau
Byddai'n well gennyf i'm rhieni roi
caniatâd ar gyfer fy mrechiadau
Nid oes gwahaniaeth gennyf i pa un ai
fi ynteu fy rhieni sy'n rhoi caniatâd ar
gyfer fy mrechiadau
Samplau heb eu pwysoli

Cyfanswm

Merched

Bechgyn

Blwyddyn
9

Blwyddyn
10

Blwyddyn
11

17%

17%

18%

21%

13%

43%

50%

33%

44%

40%

45%

40%

34%

49%

34%

46%

36%

119

80

39

30

45

19%

44

6.8 Anghytuno
Mae’r cwestiwn a gafodd ei gynnwys yn yr arolwg i ymchwilio i lefelau o anghytuno yn y
cartref ynghylch cael brechlyn yn dangos lefelau uchel o gytundeb rhwng rhieni a phobl
ifanc yn eu harddegau a gafodd gynnig brechlyn. Dywedodd 97% o rieni nad ydynt
erioed wedi anghytuno ynghylch unrhyw frechlyn. Ymhlith pobl ifanc mae hyn yn is ar
91%. Y rheswm dros y gwahaniaeth hwn yw bod 7% o’r bobl ifanc hyn wedi ateb ‘ddim
yn cofio’ gyda dim ond 2% o’r bobl ifanc yn nodi y bu anghytuno.

Maint y samplau heb eu pwysoli: 124 /119

Er bod cwestiwn wedi ei gynnwys er mwyn i ymatebwyr nodi’n fanwl pa frechlynnau yr
oedd rhieni a phobl ifanc yn anghytuno yn eu cylch, roedd meintiau’r sampl sef 4 yn
samplau’r rhieni a 2 yn samplau’r bobl ifanc yn rhwystro dadansoddi pellach.
Gwelir rhagor o dystiolaeth fod rhieni a phobl ifanc yn eu harddegau yn tueddu i gytuno
ynghylch pa un ai cael y brechlynnau a gynigwyd ai peidio yn y ffaith mai dim ond 1% o
rieni sy’n dweud y bu achos pan gafodd eu plentyn frechiad ar gyfer bobl ifanc yn eu
harddegau pan yr oeddent wedi dymuno iddynt beidio â chael y brechiad.
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Wrth fyfyrio ynghylch eu profiadau o gael brechiadau yn bobl ifanc yn eu harddegau,
mae’r rhai sydd yn samplau’r bobl ifanc hynny yn gadarnhaol yn gyffredinol. Mae dros
wyth o bob deg o bobl ifanc yn eu harddegau a gafodd gynnig brechlyn yn cytuno eu
bod yn fodlon â’r broses frechu (87%) a bod ganddynt ddigon o wybodaeth i ddeall pam
yr oedd y brechlyn yn cael ei gynnig (80%). Yn achos yr olaf, merched yn eu harddegau
sydd fwyaf tebygol o gytuno (88%), o gymharu â’u cyfatebwyr (bechgyn yn eu
harddegau; 68%) eu bod wedi cael digon o wybodaeth. Yn gyfan gwbl, nododd, 8% o
bobl ifanc yn eu harddegau nad oedd digon o wybodaeth ganddynt.
Mae tua dwy ran o dair o bobl ifanc yn eu harddegau yn cytuno bod brechu yn rhywbeth
yr ydych yn mynd amdano beth bynnag (68%) ac nad oedd angen llawer o wybodaeth
arnynt (65%). Er hynny, mae’r ffaith bod 22% yn anghytuno mai rhywbeth i fynd amdano
beth bynnag yw brechu yn awgrymu bod angen darparu gwybodaeth a’i hatgyfnerthu i
rai er mwyn rhoi’r sicrwydd angenrheidiol o ran manteision yn erbyn peryglon.
Dywedodd chwech o bob deg (64%) o’r bobl ifanc eu bod wedi cael preifatrwydd digonol
i drafod materion gyda’r nyrs, ond nid felly un o bob pump (20%). Pobl ifanc 13 oed sydd
fwyaf tebygol o gytuno eu bod wedi cael preifatrwydd digonol (75%), o gymharu â’r rhai
15 oed (60%), sy’n awgrymu efallai fod preifatrwydd yn fwy o bryder i’r bobl ifanc sydd
ychydig yn hŷn.

Ffigur 28: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â phob un o’r datganiadau canlynol
ynghylch brechu pobl ifanc yn eu harddegau? – Datganiadau cadarnhaol (Pobl ifanc yn eu
harddegau i gyd)

Roeddwn yn fodlon â’r broses

87%

Roedd gennyf ddigon o
wybodaeth i ddeall pam y
cynigwyd y brechlyn
Mae brechu yn rhywbeth yr ydych
yn mynd amdano beth bynnag

10%2%
1%

80%

68%

7% 8% 5%

6%

22%

4%

15%

7%

Nid oedd angen llawer o
wybodaeth arnaf gan fy mod
eisoes wedi penderfynu ei fod yn
beth da cael cynnig brechiadau

65%

13%

Cefais breifatrwydd digonol i
drafod materion gyda’r nyrs cyn y
brechiad

64%

13%

Cytuno

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Anghytuno

20%

3%

Ddim yn gwybod

Sa i l: Pa n gynigwyd unrhyw frechlyn a r gyfer pobl ifanc yn eu harddegau (yn yr ys gol); Pobl ifanc yn eu harddegau (>107)
PQ10 a TQ7
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Rhoddir yr ymatebion i’r datganiadau negyddol a gyflwynwyd i’r sampl bobl ifanc yn eu
harddegau yn y ffigur isod. Mae natur y geirio a ddefnyddir yma yn golygu mai’r
canlyniad optimwm yw anghytuno’n gryf.
Yn galonogol, teimlodd llai nag un o bob deg o bobl ifanc yn anghyfforddus wrth gael
eu brechu yng ngŵydd eu ffrindiau (10%), sy’n awgrymu nad yw’r lleoliad darparu yn
yr ysgol yn rhy niweidiol i’r profiad llawn. Hefyd, dim ond 8% a ddywedodd eu bod wedi
cael y brechiad dim ond oherwydd bod eu ffrindiau wedi’i gael. Trwy oblygiad roedd
81% felly yn ei gael oherwydd mai dyna oedd eu dewis nhw yn hytrach nag unrhyw
bwysau gan gyd-ddisgyblion neu’r awydd i gydymffurfio.
Roedd bron i hanner y bobl ifanc yn poeni am y nodwydd (48%), gyda’r gyfran hon yn
uwch ymhlith merched (59%) ac yn is ymhlith bechgyn (31%). Roedd y rhai ym
Mlwyddyn 9 yn fwy tebygol o boeni am nodwyddau (68%), yn enwedig o gymharu â’r
rhai ym Mlwyddyn 11 (35%). Cytunodd bron i hanner y bobl ifanc fod aros gyda
gweddill y dosbarth cyn cael brechiad yn eu gwneud yn nerfus (46%), sy’n codi i 57%
ymhlith merched ac yn gostwng i 28% ymhlith bechgyn. Unwaith eto, merched sydd
fwy tebygol o gytuno bod gweld eu cyd-ddisgyblion yn eu gwneud yn ofnus (43%), o
gymharu â 31% o’r cyfanswm ac 11% o fechgyn.
Ffigur 29: I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â phob un o’r datganiadau canlynol
ynghylch brechu pobl ifanc yn eu harddegau ? – Datganiadau negyddol (Pobl ifanc yn eu
harddegau i gyd)

48%

Roeddwn yn poeni am y nodwydd
Roedd aros gyda gweddill y
dosbarth cyn y brechiad yn fy
ngwneud i’n nerfus

Roedd gweld bod fy nghydddisgyblion yn ofnus yn fy
ngwneud i yn ofnus
Roeddwn yn teimlo’n
anghyfforddus wrth gael y
brechiad yng ngŵydd fy ffrindiau
Cefais y brechiad dim ond
oherwydd bod fy ffrindiau i gyd
wedi’i gael

12%

46%

31%

8%

44%

6%

63%

10% 6%

83%

8% 10%

81%

Cytuno

41%

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

0%
2%
0%
0%
2%

Anghytuno

DK

Sa i l: Pa n gynigwyd unrhyw frechlyn a r gyfer pobl ifanc yn eu harddegau (yn yr ys gol); Pobl ifanc yn eu harddegau (>108)
PQ10 a TQ7

Pan ofynnwyd iddynt ystyried eu brechiad diweddaraf, nid yw 72% o bobl ifanc yn
credu y gellid bod wedi gwneud unrhyw beth yn well. Ymhlith y rhai a oedd yn credu
y gellid bod wedi gwella, y prif themâu oedd:



Rhagor o wybodaeth/eglurhad;
Mwy o breifatrwydd/brechu’n unigol (un i un).
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8 Dirnadaeth ac Ymddiriedaeth o ran Brechu
Er mwyn cofnodi sut y mae profiad pobl ifanc yn eu harddegau o frechiadau a’r
wybodaeth a gesglir ar y pwnc hwn yn cael eu dehongli fel dirnadaeth gyffredinol,
cyflwynwyd nifer o ddatganiadau agweddol i rieni a phobl ifanc tua diwedd yr arolwg.
Ceisiodd y datganiadau hyn ganfod lefelau o ymddiriedaeth ym mrechu fel cysyniad, yn
ogystal ag ymddiriedaeth yn yr wybodaeth a geir ar y pwnc hwn drwy wahanol sianeli.
Mae Ffigur 33 isod yn cyfleu dirnadaeth pobl ifanc a rhieni wrth iddynt feddwl am
frechiadau. Yn gyffredinol, mae dirnadaeth yn gadarnhaol, gyda dros wyth o bob deg yn
cytuno â phob datganiad cadarnhaol, ac ymddengys fod rhieni ychydig yn fwy
cadarnhaol na’u plant.
O bwys mawr yw’r ffaith bod naw o bob deg o bobl ifanc a rhieni yn ymddiried yn y
brechlynnau (90% a 91% yn y drefn honno). Mewn gwirionedd, mae dros hanner yn
cytuno’n gryf mai fel hyn y mae hi (53% ymhlith bobl ifanc a 58% ymhlith rhieni).
Mae’r ddau sampl yn credu yn effeithiolrwydd brechiadau. Cytuna naw o bob deg o’r
bobl ifanc fod brechlynnau’n gweithio (90%). Hefyd, mae 95% o rieni yn credu bod
brechlynnau’n gweithio. Mae ychydig yn llai yn cytuno bod brechlynnau’n ddiogel, ond
mae dal 87% yn cytuno ymhlith pobl ifanc a 90% ymhlith rhieni.
Wrth ymchwilio’n ddyfnach i’r mater hwn o ddiogelwch, ni cheir amrywiaeth sylweddol
rhwng ymatebwyr ABC1 na C2DE. Er hynny, mae’n werth nodi bod cytuno ynghylch
diogelwch brechlyn yn lleihau i 59% ymhlith y rhai hynny sy’n dwyn i gof storïau
brawychus sydd yn achosi iddynt boeni am frechu. Mae angen dehongli’n ofalus yma
oherwydd nid yw set ddata Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ddigon cynhwysfawr i ganfod
a yw’r ddirnadaeth o ddiogelwch is yn cael ei hysgogi gan y negeseuon hyn neu a oes
gan yr unigolion hyn bryderon cryfach y mae negeseuon anffafriol yn eu hatgyfnerthu.
Y gyfran sy’n datgan ‘nad ydynt yn gwybod’ o ran bod brechiadau yn cael eu profi’n iawn
cyn eu rhoi i bobl ifanc, yw tua un o bob deg (10% ar gyfer pobl ifanc a 9% ar gyfer
rhieni), sy’n awgrymu diffyg ymwybyddiaeth o’r broses brofi.
O ran y cwestiynau negyddol, mae pobl ifanc yn fwy tebygol o gytuno bod brechu yn
gwanhau system imiwnedd naturiol person ifanc na rhieni (27% cf. 20%). Mae yna
gyfran uwch yn datgan ‘nad ydynt yn gwybod’ fel ateb i’r cwestiwn hwn ymhlith pobl ifanc
nag ymhlith rhieni (20% cf. 4%).
Mae rhieni yn poeni mwy am gynhwysion brechlynnau o gymharu â’r bobl ifanc (27% cf.
14%).
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Ffigur 33: Nawr rwyf am ddarllen rhai pethau y dywedodd pobl eraill ynghylch brechiadau ar gyfer
pobl ifanc yn eu harddegau. Dywedwch wrthyf i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â
phob un. % Cytuno

Sa i l: Pob Rhiant (>145) a Phob Person Ifanc (>127)
PQ41 a TQ30

Gofynnwyd wedyn i rieni a phobl ifanc faint y maent yn ymddiried yn y cyngor ynghylch
brechiadau a ddarperir gan wahanol ffynonellau. Mae ymatebion yn dangos bod dros
naw o bob deg ymhlith y ddau grŵp yn ymddiried yn gryf iawn yn yr wybodaeth a roir
gan weithwyr iechyd proffesiynol a’r GIG. Argymhellir defnyddio brand dibynadwy’r GIG
ar wybodaeth am y pwnc hwn o gofio bod ymddiriedaeth yn y Llywodraeth yn wan mewn
cymhariaeth (76% ymhlith pobl ifanc, 75% ymhlith rhieni).
Wrth ystyried eu hymddiriedaeth mewn ffynonellau gwahanol, megis cyfryngau
traddodiadol, y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol, mae lefelau o ymddiriedaeth yn
is, sy’n awgrymu rhywfaint mwy o amheuaeth ynghylch gwybodaeth a geir drwy’r sianeli
hyn. Er hynny, mae traean o bobl ifanc (36%) yn ymddiried yn y cyngor a roir mewn
papurau newydd, cylchgronau, teledu a radio ac felly hefyd 27% o rieni.
Wrth ystyried y cyfryngau cymdeithasol, (y sianel â’r potensial mwyaf i roi gwybodaeth
anghywir), mae’r gyfran uchaf o rieni a phobl ifanc yn amheus (59% o rieni o gymharu â
44% o bobl ifanc). Er hynny, mae un o bob pedwar (24%) o bobl ifanc yn ymddiried yn
yr wybodaeth a gânt drwy’r cyfryngau cymdeithasol.
Mae pobl ifanc yn llawer mwy tebygol o ymddiried yn y cyngor ar frechiadau a gânt gan
eu teuluoedd (89%) o gymharu â’u ffrindiau (32%), gyda bron i dri o bob deg yn
anghytuno y gallant ymddiried yn y cyngor gan ffrindiau (28%). Hefyd, mae hanner y
rhieni yn cytuno y gallant ymddiried yn y cyngor ar frechiadau gan deulu a ffrindiau
(50%), gyda 36% yn datgan nad ydynt yn cytuno nac yn anghytuno. Fel y dangoswyd
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eisoes yn yr adroddiad hwn, mae achosion o anghytuno rhwng rhieni a’u plant o ran
brechiadau yn brin yn gyffredinol.
Ffigur 30: Dywedwch wrthyf i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â phob un o’r
datganiadau hyn. Rwy’n ymddiried yn y cyngor ar frechu a roir .…

Sa i l: Pob Rhiant (>152) a Phob Person Ifanc (>137)
PQ42 a TQ31
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Tabl 4: Proffil rhieni
Rhieni

Wedi’u
pwysoli
N

Wedi’u
pwysoli
%

Heb eu
pwysoli
N

Heb eu pwysoli
%

Benyw

123

77%

124

78%

Gwryw

36

23%

35

22%

16-34

29

18%

29

18%

35-44

67

42%

68

43%

45+

61

40%

60

38%

ABC1

68

44%

69

43%

C2DE

86

53%

85

53%

153

97%

153

97%

6

3%

6

3%

Yn gweithio

100

63%

100

63%

Ddim yn gweithio

59

36%

58

36%

Dim cymwysterau

23

15%

23

14%

TGAU/Lefel O/TAU/NVQ1/NVQ2/Safon
Uwch/NVQ 3,4,5

99

63%

100

62%

Gradd neu uwch

30

19%

30

19%

Â phartner

112

70%

113

71%

Sengl/Gweddw/Wedi Ysgaru/Wedi
Gwahanu

46

30%

46

30%

Oes

12

8%

12

8%

Nac oes

147

92%

147

92%

Cristion

77

48%

76

48%

Mwslim

4

2%

4

3%

Rhywedd

Oed

Grŵp Economaidd-Gymdeithasol

Ethnigrwydd
Gwyn
Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
Statws cyflogaeth

Cymwysterau

Statws priodasol

Anabledd

Crefydd
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Arall
Dim crefydd

1

1%

1

1%

78

49%

78

49%

Tabl 5: Proffil Pobl Ifanc yn eu harddegau
Pobl ifanc

Wedi’u pwysoli
N

Wedi’u pwysoli
%

Heb eu
pwysoli
N

Heb eu
pwysoli
%

Benyw

77

49%

78

49%

Gwryw

81

51%

80

51%

Blwyddyn 9

52

33%

67

42%

Blwyddyn 10

53

34%

46

29%

Blwyddyn 11

53

34%

45

28%

ABC1

65

43%

C2DE

85

56%

Gwyn

148

94%

146

93%

Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

11

6%

12

7%

13

53

34%

69

44%

14

52

33%

45

28%

15

51

32%

43

27%

Oes

10

6%

10

6%

Nac oes

147

93%

146

92%

Cristion

65

41%

62

39%

Mwslim

3

2%

5

3%

Arall

0

0%

0

0%

87

55%

89

56%

Rhywedd

Blwyddyn ysgol

Grŵp Economaidd-Gymdeithasol

Ethnigrwydd

Oed

Anabledd

Crefydd

Dim Crefydd
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10 Atodiad
10.1Y Dosbarthiad Economaidd-Gymdeithasol a ddefnyddir yn yr
adroddiad
Y dosbarthiadau economaidd-gymdeithasol a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn yw’r
dosbarthiadau derbyniedig a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig, ac a ddefnyddir fel safon
genedlaethol ym maes ymchwil y farchnad ac a gymeradwyir gan Gymdeithas Ymchwil
y Farchnad. Diffinnir y segmentiad y mae’r teulu yn perthyn iddo gan swydd prif enillydd
incwm y teulu. Fe’i pennir gan amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys: swydd y prif
enillydd incwm; ei union swyddogaeth; y math o sefydliad lle ceir y swyddogaeth hon
ynddo; teitl ei swydd/safle/gradd; pa un a yw’n hunangyflogedig; pa un a yw’n gyfrifol
am gyflogeion eraill, ac os felly, sawl un; faint o bobl sy’n gweithio yn ei safle gwaith yn
gyfan gwbl; beth yw ei gymwysterau. Mae’r tabl isod yn dangos y segmentiadau a
ddefnyddir yn y dosbarthiad demograffig hwn.
Tabl 8
Disgrifiad cyffredinol o waith y prif enillydd incwm

% o’r boblogaeth
(2016)6

A

Rheoli uwch, gweinyddol neu broffesiynol

4%

B

Rheoli canolradd, gweinyddol neu broffesiynol

23%

C1

Swyddogaeth goruchwylio neu glercol a rheoli iau,
gweinyddol neu broffesiynol

28%

C2

Gweithwyr llaw crefftus

20%

D

Gweithwyr llaw lled-grefftus a gweithwyr llaw heb sgiliau

15%

E

Pensiynwyr y wladwriaeth, gweithwyr dros dro a gweithwyr
gradd isaf, y di-waith â budd-dal y wladwriaeth yn unig.

10%

Gradd

10.2 Datganiad Telerau
Cydymffurfio â Safonau Rhyngwladol
Mae BMG yn cydymffurfio â’r Safon Ryngwladol ar gyfer gofynion Systemau Rheoli Ansawdd
(ISO 9001:2015) a’r Safon Ryngwladol ar gyfer gofynion gwasanaeth ymchwil cymdeithasol,
barn ac ymchwil i’r farchnad (ISO 20252:2012) a’r Safon Ryngwladol ar gyfer Rheoli
Diogelwch Gwybodaeth (ISO 27001:2013).
Dehongli a chyhoeddi canlyniadau
Mae’r dehongliad o’r canlyniadau fel yr adroddwyd yn y ddogfen hon yn ymwneud â phroblem
yr ymchwil ac fe’u hategir gan ganfyddiadau empirig y prosiect ymchwil hwn a phan fo’n
berthnasol, gan ddata eraill. Mae’r dehongliadau a’r argymhellion hyn wedi eu seilio ar
ganfyddiadau empirig a gellir dweud y gwahaniaeth rhyngddynt a barn a safbwyntiau personol.
Ni fydd BMG yn cyhoeddi unrhyw ran o’r canlyniadau hyn heb gydsyniad ysgrifenedig ar sail
penderfyniad cytbwys y cleient.

6

Na ti onal Readership Survey: http://www.nrs.co.uk/nrs-print/lifestyle-and-classification-data/social-grade/ (codwyd ym
mi s Hydref 2019)
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Arferion Moesegol
Mae BMG yn hybu arferion moesegol mewn ymchwil: Rydym yn cynnal ein gwaith mewn
modd cyfrifol ac yn unol â chodau cyfreithiol a moesol cymdeithas.
Mae gennym gyfrifoldeb i gynnal safonau gwyddonol uchel yn y dulliau a ddefnyddir wrth
gasglu a lledaenu data, wrth asesu a lledaenu canfyddiadau ac wrth gynnal safonau sy’n
gymesur â gonestrwydd proffesiynol.
Rydym yn cydnabod fod gennym ni ddyletswydd gofal i bob un sy’n ymgymryd ag ymchwil ac
yn cyfranogi ynddo ac rydym yn ymdrechu i ddiogelu unigolion rhag niwed diangen yn sgil
cymryd rhan yn yr ymchwil. Mae hyn yn gofyn bod cyfranogiad yr unigolyn ar sail gwybodaeth
lawn ac ni ddylai unrhyw grŵp fod dan anfantais drwy gael ei eithrio rhag ystyriaeth fel mater
o drefn. Cymerir pob cam digonol gan yr asiantaeth a’r cleient i sicrhau bod hunaniaeth pob
ymatebwr sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil yn cael ei diogelu.
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Mae gan BMG Research fwy na 25 mlynedd o
brofiad ac mae wedi datblygu enw da am ddarparu
gwaith ymchwil ac ymgynghori o ansawdd uchel.
Mae BMG yn gwasanaethu’r sector cyhoeddus a’r
sector preifat, gan ddarparu gwybodaeth am
farchnadoedd a chwsmeriaid sy’n hanfodol er mwyn
datblygu cynlluniau, cefnogi ymgyrchoedd a
gwerthuso perfformiad.
Mae arloesedd a datblygiad yn ganolog i’n busnes, a
rhoddir sylw manwl i’r defnydd o dechnolegau
cyfoes a systemau gwybodaeth i sicrhau y rhennir
gwybodaeth am y farchnad a chwsmeriaid yn eang.
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