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Bydd y daflen hon yn rhoi rhyw fath o syniad i
chi am y boen a geir wrth eni a beth y gellir ei
wneud i’w leddfu. Byddwch angen
gwybodaeth bellach gan y rhai sydd yn edrych
ar eich ôl yngl n â’r mathau o boen laddwyr
sydd ar gael yn eich ysbyty chi. Rydym yn
gobeithio os yr ydych yn gwybod beth i’w
ddisgwyl, a chyda phoen laddwyr os oes
angen, y bydd genedigaeth eich babi yn
gyfforddus a phleserus i chi.

Sut brofiad fydd esgor?
Tuag at ddiwedd y beichiogrwydd fe allech
sylwi fod eich croth yn tynhau o bryd i’w gilydd.
Pan fydd yr esgor yn cychwyn bydd hyn yn dod
yn fwy rheolaidd ac yn llawer cryfach. Fe all
hyn achosi poen sydd yn teimlo fel poen
misglwyf cryf i ddechrau ond fel arfer mae’n
mynd yn waeth fel mae’r esgoriad yn mynd yn
ei flaen. Mae cyfanswm y boen yn amrywio.
Eich esgoriad cyntaf fel arfer yw’r hiraf a’r
anoddaf. Weithiau mae’n angenrheidiol
cychwyn esgoriad yn artiffisial neu ei sbarduno
os yw’r cynnydd yn araf, ac fe all hyn ei wneud
yn fwy poenus. Mae dros 90% o ferched yn
darganfod eu bod angen rhyw fath o boen
laddwr.
Paratoi ar gyfer esgor
Mae’n ddefnyddiol mynychu dosbarthiadau cyngeni sy’n cael eu rhedeg gan fydwragedd sy’n
gwybod am yr ysbyty sydd wedi cadw lle i chi.
Gallent eich addysgu am feichiogrwydd ac
esgor a sut i ofalu am eich babi. Byddent yn
dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fyddwch
yn mynd i’r ysbyty, pa weithdrefnau a allai fod
yn angenrheidiol a’r rhesymau drostynt. Bydd
deall beth all ddigwydd yn ystod esgor yn eich
gwneud i deimlo’n llai pryderus. Mae’n beth da
hefyd ymweld â’r ysbyty ble rydych yn bwriadu
cael eich babi. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i
ymlacio ac ymdopi yn well.

Yn ystod beichiogrwydd, gall bydwragedd a
ffisiotherapyddion ddysgu ymarferion anadlu,
ymlacio ac ystum da i chi.
Yn y dosbarthiadau hefyd gallwch ddysgu am y
mathau o boen laddwyr sy’n cael eu defnyddio.
Gofynnwch i gael gweld anesthetydd os yr
ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am
fathau arbennig o boen laddwyr a p’un ai ydynt
yn addas ar eich cyfer chi. Anesthetyddion yw
meddygon sydd yn rhoi’r epidwrol, a all hefyd
eich hysbysu am fathau eraill o boen laddwyr.
Mewn rhai ysbytai maent yn rhoi sgyrsiau
rheolaidd ar boen laddwyr i famau beichiog a’u
partneriaid.

Pa ddulliau o boen laddwyr sydd ar gael?
Mae yna nifer o ffyrdd i’ch helpu i ymdopi gyda
phoen. Mae’n anodd i chi wybod o flaen llaw pa
fath o boen laddwr fydd orau i chi. Y Fydwraig
sydd gyda chi yn ystod yr esgor yw’r person
gorau i’ch cynghori. Dyma ychydig o ffeithiau
am y prif ddulliau o leddfu poen a all gael eu
cynnig i chi.

Dulliau Syml
Gall poen yn gynnar yn yr esgor gael ei reoli
gan ddulliau syml. Mae cymar cefnogol yn
amhrisiadwy. Mae ymlacio yn bwysig a gall
symud o gwmpas helpu weithiau. Gall cael bath
cynnes neu dyliniad eich helpu i ymlacio a chael
gwared â rhywfaint o’r boen. Gall cerddoriaeth
ac Aromatherapi fod yn ddefnyddiol hefyd.
Mae dulliau eraill megis hypnosis, homeopathi,
meddygaeth lysieuol a nodwyddo ar gael mewn
rhai canolfannau. Gofynnwch am ddulliau syml
sy’n cael eu defnyddio yn eich ysbyty.

Symbyliad Nerf Trydanol
Trwy’r Croen (SNTT/TENS)
§ Mae cerrynt trydanol tyner yn cael ei basio
trwy’r pedwar pad fflat sydd yn sownd i’ch
cefn. Mae hyn yn creu teimlad o oglais.
Gallwch reoli cryfder y cerrynt eich hun.
§ Mae’n ddefnyddiol weithiau ar gychwyn
esgoriad, yn enwedig ar gyfer poen cefn.
Os yr ydych yn llogi un gallwch gychwyn ef
gartref. Bydd rhai ysbytai hefyd yn eu
benthyg i chi.
§ Nid yw’n cael unrhyw effaith wybyddus ar
eich babi.
§ Mae’n anarferol mai hwn fyddai’r unig
ddull o leddfu poen y byddwch ei angen.

Entonox
(50% o ocsid nitrus ac ocsigen, weithiau’n
cael ei alw’n nwy)
§ Rydych yn anadlu hwn trwy fasg neu ddarn
ceg.
§ Mae’n syml, ac yn sydyn i gychwyn
gweithio, ac yn gwisgo i ffwrdd mewn
munudau.
§ Weithiau mae’n eich gwneud i deimlo’n ben
ysgafn neu yn sâl am ychydig.
§ Nid yw’n niweidio eich babi.
§ Nid yw’n cael gwared â’r boen yn gyfan
gwbl ond mae’n helpu.
§ Gall gael ei ddefnyddio unrhyw bryd yn
ystod esgor.
Y chi eich hun all reoli’r cyfanswm o nwy yr
ydych yn ei ddefnyddio, ond mae amseriad yn
bwysig. Dylech gychwyn anadlu’r nwy cyn
gynted ag yr ydych yn teimlo cyfangiad, fel eich
bod yn cael yr effaith lawn pan fo’r boen ar ei
waethaf. Ni ddylech ei ddefnyddio rhwng
cyfangiadau neu am gyfnodau hir gan y gall
eich gwneud i deimlo’n ben ysgafn a gogleisiol.
Hefyd, nid yw anadlu’n galed yn dda i’ch babi.
Mewn rhai ysbytai fe all sylweddau eraill gael
eu hychwanegu i’r nwy i’w wneud yn fwy
effeithiol, ond mae’r rhain yn eich gwneud yn
fwy cysglyd.

Pethidin
§ Pigiad sy’n cael ei roi fel arfer gan y
bydwragedd
§ Mae’n eich gwneud yn swrth, ond fe all
eich gwneud yn llai pryderus am y boen.

§

§

§

§
§

Gall eich gwneud i deimlo’n sâl, ond fe
ddylech gael rhywbeth arall i leihau’r effaith
hon.
Fe all wneud eich babi yn swrth, ond gellir
rhoi gwrthwenwyn. Os yw pethidin yn cael
ei roi ychydig cyn yr esgoriad yn unig,
mae’r effaith ar eich babi yn isel iawn.
Mae’n oedi gwagio’r stumog a all fod yn
beryglus os oes angen anesthetig
cyffredinol. Hefyd ni ddylech fwyta na
defnyddio’r pwll geni os yr ydych wedi cael
pethidin.
Gall oedi’r sefydliad o fwydo ar y fron.
Mae’n cael llai o effaith ar boen na nwy.

Er bod pethidin prin yn cael effaith ar boen, mae
rhai mamau yn dweud ei fod yn eu hymlacio ac
yn eu helpu i ymdopi’n well â’r boen. Mae
eraill, fodd bynnag yn dweud ei fod yn siom.
Mae’n cael ei roi fel arfer fel pigiad i’r cyhyr
gan fydwragedd, a gellir rhoi hyd at ddau ddos.
Gall gael ei roi yn uniongyrchol i’r wythïen i
gael effaith sydyn, ac mae rhai ysbytai yn
defnyddio peiriant (a elwir Patient Controlled
Analgesia, PCA) sy’n eich galluogi chi i bwyso
botwm i roi dosau bychan wedi eu mesur.
Cyffuriau Eraill a Chwistrellir
Mewn rhai ysbytai mae cyffuriau eraill megis
diamorphine neu meptazinol, yn cael eu
defnyddio yn lle pethidin. Maent yn gweithio
mewn ffordd debyg.

Epidwrol
§ Yn cael ei roi trwy diwb bychan iawn yn
eich cefn.
§ Y dull mwyaf cymhleth, sy’n cael ei
berfformio gan anesthetydd.
§ Ychydig o effaith ar eich babi
§ Risg bychan o gur pen
§ Fe all achosi cwymp byr yn eich pwysedd
gwaed
§ Y ffordd fwyaf effeithiol o leddfu poen.
Pwy ddylai gael epidwrol?
Gall y rhan fwyaf o bobl gael epidwrol, ond fe
all cymhlethdodau arbennig yn ystod eich
beichiogrwydd ac anhwylderau gwaedu ei
wneud yn anaddas. Os yr ydych yn cael
esgoriad cymhleth neu hir fe all yr obstetrydd
argymell eich bod yn cael un. Mewn

amgylchiadau o’r fath bydd o fudd i chi a’ch
babi.
Beth mae’n ei gynnwys?
Byddwch angen drip i ddechrau, sef hylif yn
rhedeg i mewn i wythïen. Mae hyn yn
angenrheidiol yn aml ar mewn esgoriad am
resymau eraill. Gofynnir i chi gyrlio i fyny ar
eich ochr neu eistedd yn plygu ymlaen. Bydd
eich cefn yn cael ei lanhau a bydd pigiad
bychan o anesthetig lleol yn cael ei roi yn y
croen, felly ni ddylai frifo i roi’r epidwrol i
mewn. Mae tiwb bychan yn cael ei roi yn eich
cefn ger y nerfau sy’n cario poen o’r groth.
Mae’n rhaid gofalu peidio gwneud twll yn y bag
o hylif sy’n amgylchynu asgwrn y cefn, gan y
gall hyn roi cur pen i chi wedyn. Mae’n bwysig
felly cadw’n llonydd tra mae’r anesthetydd yn
rhoi’r epidwrol i mewn, ond byddwch yn rhydd i
symud pan fydd y tiwb yn ei le.
Unwaith y mae’r tiwb yn ei le, gall cyffuriau
lladd poen gael eu rhoi mor aml ag sydd angen,
neu yn barhaol gyda phwmp. Tra mae’r
epidwrol yn cychwyn gweithio, bydd y fydwraig
yn cymryd eich pwysedd gwaed yn rheolaidd.
Bydd eich anesthetydd a’ch bydwraig hefyd yn
gwirio fod yr epidwrol yn gweithio yn iawn.
Mae’n cymryd tua ugain munud iddo weithio fel
arfer, ond weithiau nid yw’n gweithio’n dda ar y
cychwyn, ac mae’n rhaid gwneud ychydig o
addasiadau.

Beth yw’r effeithiau?
§ Y dyddiau hyn mae’n bosibl gan amlaf roi
poen laddwyr heb ddiffrwythder neu goesau
trwm, mewn geiriau eraill ‘epidwrol
symudol’.
§ Ni ddylai epidwrol eich gwneud i deimlo’n
swrth neu sâl, ac nid ydyw yn oedi gwagio
stumog chwaith.
§ Weithiau mae’n gostwng eich pwysedd
gwaed, a dyma pam yr ydych yn cael y
drip.
§ Weithiau mae’n gwneud i chi deimlo’n
rhynllyd i ddechrau, ond mae hyn yn
stopio’n fuan iawn fel arfer.
§ Fe all ymestyn ail gam yr esgor a gostwng
yr ysfa i bwyso’n galed ond gydag amser fe
ddylai’r groth wthio’r babi allan. Rydych yn
fwy tebygol o gael esgoriad normal nag
unrhyw fath arall o esgor.

§

Mae’n cael gwared â llawer iawn o’r
straen, sy’n dda i’r babi.

§

Yn y wlad hon fel cyfanwaith, mae yna tua
un siawns mewn 100 i chi gael cur pen
drwg ar ôl epidwrol, ond mae ysbytai yn
amrywio yn eu cyfradd cur pen felly fe
allech ymholi am hyn. Os yr ydych yn
datblygu cur pen wedyn, fel all gael ei drin.
Mae poen cefn yn gyffredin yn ystod
beichiogrwydd ac yn aml mae’n parhau
wedyn pan rydych yn edrych ar ôl eich
babi. Mae yna dystiolaeth dda nawr nad yw
epidwrol yn achosi poen cefn tymor hir, er
fe allech deimlo tynerwch lleol am ddiwrnod
neu ddau wedyn.
Mae tua un mewn 2,000 o famau yn cael
teimlad o oglais neu binnau bach i lawr un
goes ar ôl cael babi. Mae problemau o’r
fath yn fwy tebygol o ddigwydd o ganlyniad
i’r enedigaeth ei hun nag oherwydd
epidwrol. Mae problemau mwy difrifol eraill
yn digwydd, yn hyd yn oed llai aml.

§

§

Beth os yr ydych angen llawdriniaeth?
Os yr ydych angen unrhyw lawdriniaeth megis
toriad cesaraidd neu enedigaeth â chymorth
gefel, efallai na fyddwch angen anesthetig
cyffredinol, gan y gellir defnyddio’r epidwrol yn
ei le yn aml. Mae hyn yn fwy diogel ar eich
cyfer chi a’ch babi.
Beth am bigiadau’r cefn?
Mae epidwrol yn cymryd amser i ddechrau
gweithio, yn enwedig yn hwyr yn yr enedigaeth.
Os yw’r cyffuriau lladd poen yn cael eu rhoi yn
uniongyrchol yn y bag o hylif sy’n amgylchynu’r
nerfau yn eich cefn maent yn gweithio’n
gyflymach o lawer. Gelwir hyn yn bigiad y cefn
(spinal). Mewn rhai ysbytai mae pigiadau’r
cefn, neu gyfuniad o bigiadau’r cefn ac
epidwrol, yn cael eu defnyddio ar gyfer lladd
poen yn ystod genedigaeth ac mae anesthesia’r
cefn yn cael ei ddefnyddio’n aml ar gyfer toriad
ceseraidd.
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Mae’r wybodaeth yn y daflen hon yn seilidig ar
dystiolaeth
dda;
rhestrir
rhai
o’r
cyhoeddiadau yn mae’n deillio ohonynt ar
dudalennau 10 ac 11.
Gellir cael rhagor o wybodaeth o fideo o’r enw
‘Coping with Labour Pain’. Gofynnwch wrth
fydwraig neu anesthetydd am hyn.
Mae yna hefyd daflen o’r enw ‘Deciding to have
an epidural’ a gynhyrchwyd gan Portex, sy’n
cynnwys mwy o fanylion am epidwrol neu
bigiadau’r cefn.
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