
 

ดวน! WannaCry แรง ราย กระจายทั่วโลก 

แคสเปอรสก้ี แลป เตือนถาไมอยากรองไห ตองรีบหยุดมัน! 
 

จะปองกันตัวเองจาก WannaCry ไดอยางไร 

 

โชครายที่ไมมีวิธีการถอดรหัสไฟลที่ถูก WannaCry เขารหัสไว วิธีการที่ดีที่สุดคือการปองกันไมใหคอมพิวเตอรติดเชื้อ

ไดตั้งแตแรก น่ันคือ 

• ถายูสเซอรใชงานโซลูชั่นของแคสเปอรสก้ี แลป อยูแลว แนะนําใหสแกนแบบแมนวลสําหรับพื้นที่สําคัญ  

(critical area) และเมื่อโซลูชั่นตรวจเจอมัลแวร MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen ใหรีบูตระบบทันที  

• ใหยสูเซอรเปดฟเจอร System Watcher ของแคสเปอรสก้ี แลป เพื่อชวยตรวจสอบมัลแวรใหมๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ไดทันทวงท ี

• รีบอัพเดทซอฟตแวรของวินโดวส คือ ตัวซีเคียวริตี้อัพเดท Microsoft Security Bulletin MS17-01 โดยเฉพาะ

วินโดวสรุนที่ไมซัพพอรตแลวอยาง Windows XP หรือ Windows 2003 

• แบ็คอัพไฟลอยางสม่ําเสมอ และเก็บสํารองขอมูลในอุปกรณอ่ืนๆ ที่ไมเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ถายูสเซอรมี

ไฟลแบ็คอัพลาสุดอยู เมื่อโดน WannaCry โจมตี ก็จะไมถึงขั้นหายนะ แตตองเสียเวลาหลายชั่วโมงเพื่อติดตั้ง

ระบบใหม ยูสเซอรของแคสเปอรสก้ี แลป หากไมตองการแบ็คอัพขอมูลเอง สามารถเลือกใชฟเจอรแบ็คอัพ

อัตโนมัติของ Kaspersky Total Security ได 

• เลือกใชแอนตี้ไวรัสที่นาเชื่อถือ Kaspersky Internet Security สามารถตรวจจับ WannaCry ไดทั้งจากใน

เคร่ืองและตอนพยายามแพรกระจายทั่วเน็ตเวิรก ฟเจอร System Watcher เปนโมดูลบิ้วตอิน ที่จะชวย

ยอนกลับการเปล่ียนแปลงที่ไมตองการได ซ่ึงจะชวยปองกันการเขารหัสไฟลได 

 

โซลูชั่นของแคสเปอรสก้ี แลป สามารถตรวจจับมัลแวรที่ใชในการโจมตี WannaCry คร้ังน้ีในชื่อตางๆ ตอไปน้ี 

• Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf 

• Trojan-Ransom.Win32.Scatter.tr 

• Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr 

• Trojan-Ransom.Win32.Gen.djd 

• Trojan-Ransom.Win32.Wanna.b 

• Trojan-Ransom.Win32.Wanna.c 

• Trojan-Ransom.Win32.Wanna.d 

• Trojan-Ransom.Win32.Wanna.f 

• Trojan-Ransom.Win32.Zapchast.i 

• Trojan.Win64.EquationDrug.gen 

• Trojan.Win32.Generic (the System Watcher component must be enabled) 

 

 



ความเสี่ยงตอการติดไวรัสหรือการแพรกระจาย 

1. ไวรัสเรียกคาไถ  ransomware แพรกระจายโดยอาศัยชองโหวของ Microsoft Windows ในการโจมตี รวมถึง

Windows ที่ไมไดรับการอัพเดทลาสุด  

อางอิง Microsoft Security Bulletin MS17-010 

2. การเปดไฟลแนบหรือกดผานลิงกที่มาทางอีเมลที่ไมทราบแหลงที่มาและไมนาเชื่อถือ

3. ในเคร่ืองไมมีโปรแกรมปองกันไวรัส และไมมีระบบการปองกันความปลอดภัยทางดานระบบเครือขาย

ขอแนะนําเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสเรียกคาไถ 

1. ติดตั้ง patch ลาสุดของ Microsoft เพื่อปดชองโหวที่ใชในการโจมต ีthe official patch

2. ตรวจสอบความปลอดภัยทุกสวนของระบบเครือขาย ( Firewall )

3. อัพเดทโปรแกรมปองกันไวรัสใหเปนเวอรชั่นใหมลาสุดหรืออัพเดท Database ใหเปนปจจุบัน

4. ทําการแสกนแบบ Critical Area Scan หรือ Full Scan ในโปรแกรม Kaspersky โดยเร็วที่สุด

5. Restart ระบบหลังจากตรวจพบ MEM: Trojan.Win64.EquationDrug.gen

6. สงขอมูลมายังฝายบริการ สง Email มายัง newvirus@kaspersky.com

7. หากใช โปรแกรม Kaspersky ควร เปดใชงาน Feature ดังตอไปน้ี

System Watcher ที่สามารถสแกนมัลแวรที่ไมรูจัก และคอยดูแลเคร่ืองวามีอะไรที่ผิดปกติไหม การโจมตีหรือ

พยายามเขารหัสที่นาสงสัย รวมถึง กระตุนใหสํารองและคืนคาขอมูลอัตโนมัติ (พีเจอรน้ีมีใน Kaspersky ทุกรุน 

) วิธีการต้ังคา http://www.icom.co.th/faq/forum_ans.php?FaqId=110 

Data Encryption การตั้งรหัสผาน ใหกับไฟลงานตาง ๆ เพื่อปองกันมัลแวรเรียกคาไถและการเปดเผยขอมูล 

 วิธีการตั้งคา วิธีการใช Feature Data Encryption 

Backup and Restore สํารองขอมูลแบบอัตโนมัติตามกําหนดเวลาบน Dropbox , Local Disk, Map Drive 

รวมถึงการทําลายไฟลแบบไมสามารถกูคืนได  

            วิธีการใช Feature Backup and Restore 

การตั้งคา Kaspersky เพิ่มเติมเพื่อปองกัน Ransomware ตามคูมือในลิงกน้ีคะ 

     Kaspersky Internet Security 2016/2017 https://support.kaspersky.com/12158#block1 

     Kaspersky Total Security https://support.kaspersky.com/13238#block1 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม เก่ียวกับ Ransomware Securelist

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
http://www.icom.co.th/faq/forum_ans.php?FaqId=110
http://www.thaikaspersky.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89_Data_Encryption_KTS.pdf
http://www.thaikaspersky.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_Backup_and_Restore_on_KTS.pdf
https://support.kaspersky.com/12158#23block1
https://support.kaspersky.com/13238#23block1
https://securelist.com/blog/incidents/78351/wannacry-ransomware-used-in-widespread-attacks-all-over-the-world/?mkt_tok=eyJpIjoiWkdNM00yRTBPREppWVdJeCIsInQiOiJUKytwM1JYS3VhM1BicWRYZHp5bCs0Z0lLenZhcGExQ1pxQWR1N1JOODhVR01wbUltYk55aEx4aGZpXC9HODV6YUV0NUpjUkZyQm5uQWtEeDBcL2ZSd2lFamxCUjZvZXA3ckliMkFFN1wvdXpuVmlBTXN6WjB6cWtqcUk4QVllSUxGNCJ9
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