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CANLLAW 010 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) (Awst 2019) 
 

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot 

 

 

 

Pam y gwnaeth Technoleg Iechyd Cymru gyhoeddi’r canllaw hwn? 

Math o lawdriniaeth sy'n creu archoll mor fach â phosib ar gyfer pobl cael echdoriad i feinwe’r 

ysgyfaint ar gyfer canser a chyflyrau eraill yw llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot. Mae’r 

driniaeth bresennol yn cynnwys naill ai llawdriniaeth agored neu ddull gwahanol sy'n creu archoll 

mor fach â phosib sy’n defnyddio offer a reolir gan gamera ymyrrol (llawfeddygaeth thorasgopig 

gyda chymorth fideo). Manteision posibl llawfeddygaeth gyda chymorth robot yw y gallai wella 

manwl gywirdeb llawfeddygol yn ogystal â chynnig llawfeddygaeth lai ymyrrol a bod mwy o feinwe 

sydd wedi’i heintio yn cael ei thynnu. 

Daeth Panel Arfarnu HTW i’r casgliad, er bod y dystiolaeth bresennol yn awgrymu y gallai 

llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot wella rhai canlyniadau tymor byr, nid yw’n 

ymddangos bod tystiolaeth bendant ynglŷn â manteision hirdymor o’i gymharu â llawfeddygaeth 

gonfensiynol, ac mae llawfeddygaeth gyda chymorth robot yn ddrytach. Hoffai Panel Arfarnu HTW 

weld mwy o dystiolaeth yn dod i’r amlwg sy’n mynd i’r afael â chanlyniadau tymor hwy posibl a 

hefyd effaith llawfeddygaeth gyda chymorth robot ar brofiad cleifion. 

Hysbyswyd HTW am y pwnc hwn gan Lawfeddyg Thorasig Ymgynghorol o Fwrdd Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a’r Fro, Ms Malgorzata Kornaszewska.  

  

Canllaw HTW: Mae llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn dangos addewid ar 

gyfer echdoriad yr ysgyfaint, ond nid oes digon o dystiolaeth ar hyn o bryd i gefnogi 

mabwysiadu hyn fel mater o drefn.  

Mae’r dystiolaeth bresennol yn dangos y gallai llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth 

robot wella rhai canlyniadau tymor byr o’i gymharu â dulliau llawfeddygaeth confensiynol, 

ond ansicr yw’r manteision yn yr hirdymor. Mae llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth 

robot yn ddrytach na mathau eraill o lawfeddygaeth. 

Mae angen rhagor o ymchwil i ddiffinio effaith bosibl llawfeddygaeth gyda chymorth robot 

ar oroesiad hirdymor a’r achosion o glefyd yn ailddigwydd a hefyd ar brofiad cleifion ac 

adferiad yn dilyn llawdriniaeth.  

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

Asesodd HTW effeithiolrwydd llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot ar gyfer echdoriad yr 

ysgyfaint neu dynnu màs mediastinaidd pen blaen a chymharu mesurau canlyniadau gyda 

thriniaeth gonfensiynol gan ddefnyddio llawfeddygaeth thorasgopig gyda chymorth fideo (VATS) 

neu lawfeddygaeth agored.  

Roedd y dystiolaeth yn cynnwys 4 adolygiad systematig a 3 astudiaeth arsylwi a oedd yn cefnogi 

asesiad cymharol o effeithiolrwydd clinigol llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot a naill ai 

VATS neu lawfeddygaeth agored. Daw’r holl dystiolaeth o dreialon ddim ar hap sy’n cynnwys data 

a gasglwyd yn bennaf yn ôl-weithredol. Ni chanfuwyd unrhyw ddata treial clinigol ar hap er mwyn 

hysbysu’r asesiad hwn. Golyga hyn efallai na fydd y dystiolaeth bresennol yn ddibynadwy a bod 

angen ei dehongli’n ofalus. Gellir gweld disgrifiad llawn o’r dystiolaeth yn yr adroddiad arfarnu 

tystiolaeth (EAR011). 

Mae’r dystiolaeth bresennol yn awgrymu y gallai llawfeddygaeth gyda chymorth robot fod yn 

fuddiol o’i gymharu â VATS mewn gwella cyfradd marwolaethau tymor byr (30 diwrnod), ond nid 

oes tystiolaeth am well goroesiad hirdymor neu achosion o’r clefyd yn ailddigwydd. Mae effaith 

llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot o’i gymharu â VATS ar hyd llawdriniaeth, hyd 

arhosiad yn yr ysbyty a phrofiad cleifion yn ansicr ar sail y dystiolaeth bresennol. 

Mae’r dystiolaeth bresennol yn awgrymu y gallai llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot fod 

yn fuddiol o’i gymharu â llawfeddygaeth agored mewn gwella cyfradd marwolaethau tymor byr 

(hyd at 30 diwrnod) ac mewn lleihau hyd arhosiad yn yr ysbyty wedi llawfeddygaeth, ond gallai 

hyd llawdriniaeth fod yn hwy pan ddefnyddir llawfeddygaeth gyda chymorth robot na 

llawfeddygaeth agored. Ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth bendant bod llawfeddygaeth gyda 

chymorth robot yn gwella naill ai goroesiad tymor hwy (y tu hwnt i 30 diwrnod) neu fod clefyd 

olynol yn ailddigwydd, ac mae ei effaith ar brofiad cleifion ac ansawdd bywyd yn parhau heb ei 

ddiffinio. 

Cynhaliodd HTW ddadansoddiad cost-canlyniad a oedd yn cymharu costau llawfeddygaeth thorasig 

gyda chymorth robot gyda VATS neu lawfeddygaeth agored. Rhoddodd hyn ystyriaeth i’r 

dystiolaeth bresennol am wahaniaethau tymor byr posibl, ond nid hirdymor, mewn canlyniadau 

rhwng dulliau triniaeth. Mae’r canfyddiadau’n dynodi bod llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth 

robot yn debygol o fod yn fwy drud na naill ai VATS neu lawfeddygaeth agored. 

 

Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

 Clywodd y Panel Arfarnu gan yr arbenigwyr bod llawfeddygaeth thorasig ei hangen fwyaf aml 

ar gyfer echdorri canser yr ysgyfaint ond weithiau, bydd hefyd angen tynnu màs mediastinaidd 

arall. Y dull confensiynol ar gyfer echdoriad llawfeddygol thorasig yw naill ai defnyddio 

echdoriad thorasgopig gyda chymorth fideo (VATS) neu lawfeddygaeth agored drwy 

thoracotomi. Eglurodd yr arbenigwyr bod defnydd VATS wedi cynyddu dros y blynyddoedd 

diwethaf. Mae llawfeddygon yn ffafrio dull sy'n creu archoll mor fach â phosibl ar gyfer 

triniaeth, ac mae’n rhoi’r cyfle i gleifion adfer yn well. Amcangyfrifir bod tua 440 o bobl y 

flwyddyn angen llawfeddygaeth thorasig fawr (ac felly angen cael thoracotomi neu VATS) yng 

Nghymru. 

 Eglurodd yr arbenigwyr bod defnydd dull gyda chymorth robot ar gyfer llawfeddygaeth thorasig 

yn ddull amgen i VATS, sy'n creu archoll mor fach â phosibl ac sy’n cynnig y posibilrwydd o 

lefelau uchel o fanwl gywirdeb llawfeddygol. Eglurwyd bod hon yn weithdrefn sydd â galw 

technegol trwm sy’n gofyn am broctoriaeth a hyfforddiant priodol, hyd yn oed yn nwylo 

llawfeddygon thorasig profiadol, gyda’r gromlin ddysgu yn golygu o leiaf 20 o achosion. 
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Dysgodd y Panel Arfarnu nad yw llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn cael ei 

hymarfer ar hyn o bryd yng Nghymru. Nododd y Panel Arfarnu, er bod swm cymharol fawr o 

dystiolaeth fel sail ar gyfer cymhariaeth rhwng llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot 

a VATS neu lawfeddygaeth agored, mae’r holl dreialon yn rhai ddim ar hap ac felly, gallant fod 

yn agored i lefelau uchel o duedd. Daeth y Panel i’r casgliad, er y gallai llawfeddygaeth thorasig 

gyda chymorth robot leihau cyfradd marwolaethau 30 diwrnod yn dilyn llawfeddygaeth thorasig 

o’i gymharu â VATS a llawfeddygaeth agored, nid oes tystiolaeth bendant o well goroesiad 

hirdymor neu leihad mewn achosion o’r clefyd yn ailddigwydd. Roedd y Panel Arfarnu yn teimlo 

hefyd nad oedd digon o dystiolaeth i ddod i’r casgliad bod llawfeddygaeth thorasig gyda 

chymorth robot yn arwain at leihad mewn cymhlethdodau eraill yn dilyn llawdriniaeth o’i 

gymharu â dulliau llawfeddygol confensiynol. 

 Eglurodd yr arbenigwyr bod llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot yn cymryd yn hwy 

i’w chyflawni na llawfeddygaeth agored, a nododd y Panel Arfarnu bod hyn wedi dod i’r amlwg 

yng nghanlyniadau’r astudiaethau. Fodd bynnag, daethant i’r casgliad bod hyd cymharol 

llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot o’i gymharu â VATS yn amhendant, a nododd yr 

arbenigwyr y gellid cyflawni, mewn dwylo profiadol, 3 achos o echdoriad llawfeddygol thorasig 

gyda chymorth robot mewn diwrnod llawn o lawdriniaethau. Nododd y Panel Arfarnu bod y 

dystiolaeth yn awgrymu lleihad mewn hyd arhosiad yn yr ysbyty gyda llawfeddygaeth thorasig 

gyda chymorth robot o’i gymharu â llawfeddygaeth agored ond dim o’i gymharu â VATS. 

 Eglurodd yr arbenigwyr bod defnydd dulliau sy'n creu archoll mor fach â phosibl ar gyfer 

llawfeddygaeth thorasig yn cynnig manteision posibl i gleifion drwy lai o boen ac anghysurwch 

yn ystod llawdriniaeth a gwell adferiad yn yr ysbyty ac yn y gymuned. Fodd bynnag, nododd y 

Panel Arfarnu nad oes tystiolaeth bendant wedi’i chyhoeddi sy’n dangos bod llawfeddygaeth 

thorasig gyda chymorth robot yn rhoi gwelliannau mewn mesurau canlyniadau a adroddir gan 

gleifion o’i gymharu â dulliau llawfeddygol confensiynol, ond byddai’n croesawu pe bai 

canlyniadau o’r fath yn cael eu cynnwys mewn treialon clinigol yn y dyfodol. 

 Nododd y Panel Arfarnu bod y dadansoddiad yn dangos bod llawfeddygaeth thorasig gyda 

chymorth robot yn ddrytach na VATS a llawfeddygaeth agored, ac nad oes ar hyn o bryd unrhyw 

dystiolaeth bendant y byddai cynnydd mewn costau tymor byr ar y cyfan yn cael ei wrthbwyso 

gan welliant mewn canlyniadau clinigol tymor hwy. 

 Daeth y Panel Arfarnu i’r casgliad, ar y cyfan, er bod defnydd llawfeddygaeth thorasig gyda 

chymorth robot yn dangos addewid, nid yw’r dystiolaeth glinigol ac o ran effeithiolrwydd cost 

yn cefnogi ei mabwysiadu fel mater o drefn yn y GIG yng Nghymru. Nodwyd, fodd bynnag, bod 

tri threial dan reolaeth ar hap yn cymharu llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot gyda 

VATS yn mynd rhagddynt, a mynegodd obaith y gallai’r rhain ddarparu tystiolaeth fwy 

dibynadwy ynglŷn â manteision tymor byr a hirdymor clinigol posibl ac o ran y system er mwyn 

seilio penderfyniadau arni yn y dyfodol. Bydd HTW yn ailystyried y Canllaw hwn pan fydd 

canlyniadau’r rhain a threialon eraill ar gael. 
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Cyfrifoldebau ar gyfer ystyried y Canllaw hwn 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) drwy argymhelliad Gweinidogaethol1,2 i gefnogi dull 

strategol a chenedlaethol ar gyfer canfod, arfarnu a mabwysiadau technolegau iechyd nad ydynt 

yn feddyginiaethau mewn lleoliadau iechyd a gofal. Mae Panel Arfarnu y HTW yn cynnwys uwch 

gynrychiolaeth o holl fyrddau Cymru ac mae ganddo awdurdod dirprwyedig i gynhyrchu canllawiau 

‘gan GIG Cymru, ar gyfer GIG Cymru’. Statws Canllawiau HTW yw ‘mabwysiadu neu gyfiawnhau’. 

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod Canllawiau HTW yn cael eu rhoi ar waith, gyda’r 

mabwysiadu’n cael ei archwilio’n rheolaidd gan HTW.3 

Bwriedir i’r canllaw yn y ddogfen hon gynorthwyo gwneuthurwyr penderfyniadau system gofal 
Cymru i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth wrth benderfynu ar safle technolegau 
iechyd ac felly gwella ansawdd gwasanaethau gofal. 
 
Seiliwyd cynnwys y Canllaw HTW hwn ar y dystiolaeth a’r ffactorau oedd ar gael ar adeg ei 
gyhoeddi. Adolygwyd sail tystiolaeth ryngwladol ac ymgynghorwyd ag arbenigwyr allanol yn y pwnc 
ac aelodau pwyllgor HTW er mwyn rhoi’r dystiolaeth sydd ar gael yng nghyd-destun Cymru. 
Gofynnir i’r darllenwyr ystyried natur gyffredinol y dystiolaeth a adolygwyd i GIG Cymru ac y gallai 
treialon a thechnolegau newydd fod wedi dod i’r amlwg ers ei chyhoeddi gyntaf ac efallai nad yw’r 
dystiolaeth a gyflwynir yn gyfredol bellach. Cydnabyddir mai dim ond un o’r ffynonellau sydd eu 
hangen ar gyfer gwneud penderfyniad a chynllunio yw tystiolaeth. 
 
Nid yw’r canllawiau hyn yn drech na chyfrifoldeb unigol gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud 
penderfyniadau wrth arfer eu barn glinigol yng nghyd-destun amgylchiadau cleifion unigol, mewn 
ymgynghoriad â’r claf a/neu warcheidwad neu ofalwr. 
 
Ni ellir defnyddio unrhyw ran o’r canllaw hwn heb i’r canllaw cyfan gael ei ddyfynnu’n llawn. Barn 
HTW ar y dyddiad a nodwyd yw’r canllaw hwn. Ni chaiff canllaw HTW ei ddiweddaru fel mater o 
drefn. Gall, fodd bynnag, gael ei ystyried ar gyfer ei adolygu os bydd rhanddeiliaid yn gofyn am 
hynny, yn seiliedig ar argaeledd tystiolaeth newydd a gyhoeddir sy’n debygol o newid yn sylweddol 
y canllaw a roddir. 
 
Gellir gweld y gweithdrefnau gweithredu safonol sy’n amlinellu dulliau adolygu tystiolaeth HTW a 
fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei ganllawiau ar wefan HTW. 
 
Cydnabyddiaeth: Hoffai HTW ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a ddarparodd sylwadau ar yr 
Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth neu Ganllaw drafft HTW. 
 
Gofynnwyd am ddatganiadau o fuddiannau gan yr holl adolygwyr. Cafodd yr holl gyfraniadau gan 
adolygwyr eu hystyried gan Grŵp Asesu HTW. Fodd bynnag, nid oedd gan adolygwyr rôl o ran 
awduraeth neu reolaeth olygyddol a barn Technoleg Iechyd Cymru yw’r farn a fynegir. 
 
Cadeirydd, Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru 
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