
Sam (mam i Beth)
‘Rwy’n teimlo’n gryf iawn fod 
angen i bob menyw wybod am 
asid ffolig.  Cafodd Beth  
lawdriniaeth fawr i gau’r twll yn 
ei chalon pan oedd hi’n 
ddiwrnod oed. Pan yn ddwy, 
cafodd ei chadair olwyn gyntaf. 

Eilish (mam i Michael)
‘Michael yw fy nhrydydd plentyn 
a chawsom wybod yn ystod sgan 
yn dilyn y prawf triphlyg yn 18 
wythnos fod ganddo spina bifida.  
Bob tro yr oeddwn yn feichiog 
dywedodd fy meddyg wrtha’ i i 
gymryd asid ffolig ar ôl darganfod 

fy mod yn feichiog. Ni ddywedwyd wrthyf am 
ei gymryd ymlaen llaw. 
Anna (mam i Harry) 

‘Cawsom wybod pan 
oeddwn 28 wythnos yn 
feichiog fod spina bifida ar 
Harry. Roedd yn sâl iawn, 
a bu bron iddo farw pedair 
gwaith. Ar ôl i Harry gael 

ei eni, gwnaeth fy meddyg yn siŵr fy mod yn 
cymryd y dogn 5mg uwch cyn unrhyw 
feichiogrwydd yn y dyfodol.’ 
Haleema (mam Toheed)

‘Roedd gen i 2 ferch ifanc yn 
barod pan gawsom wybod yn 
ystod fy sgan yn 20 wythnos 
fod spina bifida ar Toheed. 
Doeddwn i ddim yn gwybod 

am asid ffolig. Doedd fy Saesneg ddim yn 
dda iawn – efallai dywedodd rywun wrtha’ i 
ond ‘mod i heb ddeall? Roedd yn amser llawn 
straen ac roeddwn yn crio yn aml.’
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Nid yw byth yn rhy 
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Pam? 
Cyn i chi fod yn ymwybodol eich bod yn 
feichiog, mae ymennydd a madruddyn cefn 
eich babi yn datblygu. Mae asid ffolig yn 
bwysig iawn oherwydd ei fod yn eu helpu i 
dyfu’n gywir. Ond mae’n cymryd tipyn o amser 
i fynd i mewn i’ch cylchrediad gwaed. Bydd 
cymryd asid ffolig am 3 mis o leiaf cyn i chi 
feichiogi, tan 12fed wythnos y beichiogrwydd 
yn helpu i atal namau ar y tiwb nerfol megis 
spina bifida sydd yn digwydd yn ystod 28 
diwrnod cyntaf y beichiogrwydd. 
Peidiwch ag aros tan eich bod yn feichiog 
cyn cychwyn!

Ond nid wyf yn bwriadu cael babi ...
Yna rydych yn yr un sefyllfa â 40% o’r 
menywod sy’n beichiogi yn y DU bob 
blwyddyn! Os ydych yn cael rhyw, mae 
posibilrwydd y gallech feichiogi...Felly, Ffolig 
Amdani!...Rhag ofn!

Beth yw asid ffolig?
Ffurf ar fitamin B9 yw asid ffolig sydd i’w gael 
yn naturiol mewn bwyd hefyd. Mae ei angen 
i helpu i wneud celloedd newydd ac ar gyfer 
twf, a dyna pam mae mor hanfodol ar gyfer 
creu babanod.

Rwy’n bwyta deiet iach, onid yw hynny’n 
ddigon?
Mae’n wych clywed hynny...Ond nac ydy!
Anogir pob menyw i fwyta deiet iach a 
chytbwys yn cynnwys 
bwydydd sy’n cynnwys 
asid ffolig yn ystod ei 
beichiogrwydd, ond ni 
fydd deiet ar ei 
ben ei hun yn 
rhoi digon o asid 
ffolig i chi i 
warchod eich 
babi sy’n datblygu. 
Mae angen tabled 
fitamin dyddiol 
arnoch hefyd!

Does neb yn hoffi meddwl y bydd rhywbeth 
yn digwydd i’w babi.  Ond, bob dydd, bydd 
2 fabi o leiaf yn datblygu cyflwr fel spina 
bifida cyn cael eu geni. Mae hynny’n 
oddeutu 900 y flwyddyn yn y DU. 

Barod ai peidio? 
Os ydych yn cael 
rhyw, yna mae 
posibilrwydd y 
gallech  feichiogi, 
hyd yn oed os nad 
ydych yn bwriadu 
gwneud hynny!
Mae meddygon 
yn argymell y dylai 
unrhyw fenyw a allai 
feichiogi gymryd 
tabled fitamin 
dyddiol yn cynnwys 
400mcg o asid ffolig 
(fitamin B9).

Faint o asid ffolig y dylwn ei gymryd?
Mae angen i’r rhan fwyaf o fenywod gymryd 
tabled fitamin dyddiol yn cynnwys 400mcg o 
asid ffolig (weithiau caiff ei ysgrifennu fel 0.4mg 
neu 400 μg). Gwiriwch y label!
Mae rhai menywod mewn perygl uwch o gael 
babi gyda namau ar y tiwb nerfol a bydd angen 
dogn uwch o 5mg arnynt. Mae’n bwysig trafod 
gyda’r Meddyg Teulu yn y sefyllfaoedd canlynol:
• Mae gennych chi neu eich partner    
 spina bifida, neu hanes teuluol o namau ar   
       y tiwb nerfol
• Mae diabetes arnoch
• Rydych yn cymryd meddyginiaeth    
 gwrth-epilepsi
• Mae clefyd coeliag arnoch
• Rydych yn ordrwm iawn (h.y. mae gennych 
 BMI o dros 30)
Dim ond trwy bresgripsiwn gan eich Meddyg 
Teulu y gallwch gael y dogn uwch 5mg hwn.

Beth os ydw i’n feichiog yn barod?
Dylech ddechrau cymryd asid ffolig a 
pharhau i wneud hynny tan 12fed wythnos 
eich beichiogrwydd. Os ydych yn fwy na 12 
wythnos yn feichiog ac nad ydych wedi cymryd 
asid ffolig, ceisiwch beidio â phoeni - mae’r 
posibilrwydd y bydd eich babi yn cael ei eni 
â namau ar y tiwb nerfol  yn fach iawn, ond 
os ydych yn pryderu, mynnwch air gyda’ch 
meddyg.
Gwybodaeth newydd bwysig
Mae Fitamin B12 yn helpu asid ffolig i 
weithio’n well!
Gallai cymryd ychwanegyn dyddiol sy’n cyn-
nwys 2.5mcg o leiaf o B12 gyda’ch prif bryd 
bwyd, yn ogystal ag asid ffolig, helpu i leihau’r 
risg o namau ar y tiwb nerfol ymhellach. 


