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ระวังภัย! มัลแวรเรียกคาไถ “WannaCry” 
 

ชื่อไวรัส : WannaCry 

ประเภทไวรัส : Malware 

ประเภทภัยคุกคาม: Intrusion 

 

สถานการณการโจมตี 

  ขณะนี้ไดมีรายงานการแพรระบาดของมัลแวรเรียกคาไถชื่อ WannaCry โดยมัลแวรดังกลาวมี
จุดประสงคหลักเพื่อเขารหัสลับขอมูลในคอมพิวเตอรเพื่อเรียกคาไถ หากไมจายเงินตามที่เรียกจะไมสามารถ
เปดไฟลได 

  ลักษณะพิเศษสําหรับมัลแวรนี้คือความสามารถในการกระจายตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ในเครือขายไดโดยอัตโนมัติ ผานชองโหวระบบ SMB (Server Message Block) ของ
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส ผูใชงานที่ไมอัปเดตระบบปฏิบัติการวินโดวสมีความเสี่ยงที่จะติดมัลแวร
นี้ 

  พบวาปจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ียังไมไดอัปเดต Patch ดังกลาวและถูกโจมตีจากมัลแวรนี้มากกวา 
200,000 เครื่อง จาก 112 ประเทศ โดยเกิดผลกระทบสูงตอหนวยงานสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ ใน
ประเทศไทยพบผูติดมัลแวรตัวนี้อยูบาง แตยังไมพบการแพรกระจายในวงกวาง 

  จากขอมูลของไมโครซอฟตระบบปฏิบัติการท่ีมีชองโหวในระบบ SMB (Server Message Block)  
เวอรชัน 1 ที่ มัลแวรนี้ ใชสํ าหรับการโจมตี  มีตั้ งแต  Windows XP, Windows Server 2003 ไปจนถึง 
Windows 10 และ Windows Server 2016 แตเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ทาง Microsoft ไมไดออกอัปเดต
แกไขชองโหวนี้ใหกับ Windows XP และ Windows Server 2003 เนื่องจากส้ินสุดระยะเวลาสนับสนุนไป
แลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันยังมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานสองระบบปฏิบัติการดังกลาวและยัง
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตอยู จึงทําใหถูกโจมตีได ไมโครซอฟตจึงออกอัปเดตฉุกเฉินมาเพื่อแกไขปญหานี้ โดย
ผูใชสามารถดาวนโหลดอัปเดตดังกลาวไดจากเว็บไซตของไมโครซอฟต 
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พฤติกรรมของมัลแวร WannaCry 

  WannaCry เปนมลัแวรประเภท Ransomware มีฟงกชันท่ีพบเรื่องการเขารหัสลับขอมูลไฟลเอกสาร
บนเครื่องคอมพิวเตอร การแสดงผลขอความเรียกคาไถ 

ขอแนะนําในการปองกัน 

1. ติดตั้งแพตชแกไขชองโหว SMBv1 จาก Microsoft โดย Windows Vista, Windows Server 2008 
ถึง Windows 10 และ Windows Server 2016 ดาวนโหลดอัปเดตไดจาก 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx สวน Windows XP 
และ Windows Server 2003 ดาวนโหลดอัปเดตไดจาก 
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-
wannacrypt-attacks/ 

2. หากไมสามารถติดตั้งอัปเดตได เนื่องจากมัลแวรเรียกคาไถ WannaCry แพรกระจายผานชองโหว 
SMBv1 ซึ่งถูกใชใน Windows เวอรชันเกา เชน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ
อุปกรณเครือขายบางรุน หากใชงาน Windows เวอรชันใหมและไมมีความจําเปนตองใช SMBv1 
ผูดูแลระบบอาจพิจารณาปดการใชงาน SMBv1 โดยดูวิธีการปดไดจาก 
https://support.microsoft.com/en-us/help/2696547/how-to-enable-and-disable-
smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-
windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012 

3. หากไมสามารถติดตั้งอัปเดตได ผูดูแลระบบควรติดตามและปองกันการเชื่อมตอพอรต SMB (TCP 
137, 139 และ 445 UDP 137 และ 138) จากเครือขายภายนอก อยางไรก็ตาม การบล็อกพอรต 
SMB อาจมีผลกระทบกับบางระบบที่จําเปนตองใชงานพอรตเหลาน้ี เชน file sharing, domain, 
printer ผูดูแลระบบควรตรวจสอบกอนบล็อกพอรตเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา 

4. อัปเดตระบบปฎิบัติการใหเปนเวอรชันลาสุดอยูเสมอ หากเปนไดควรหยุดใชงานระบบปฏิบัติการ 
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vista เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุน
ดานความมั่นคงปลอดภัยแลว หากยังจําเปนตองใชงานไมควรใชกับระบบที่มีขอมูลสําคญั 

5. ติดตั้งแอนติไวรัสและอัปเดตฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันแอนติไวรัสสวนใหญ (รวมถึง 
Windows Defender ของไมโครซอฟต) สามารถตรวจจับมัลแวร WannaCry สายพันธุท่ีกําลังมีการ
แพรระบาดไดแลว 

  



3 
 

ขอแนะนําในการแกไขเม่ือติดมัลแวร 

1. หากพบวาเครื่องคอมพิวเตอรตกเปนเหยื่อมัลแวรเรียกคาไถ WannaCry ใหตัดการเชื่อมตอเครือขาย 
(ถอดสาย LAN, ปด Wi-Fi) และปดเครื่องทันที 

2. ใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมไดติดมัลแวร ดาวนโหลดไฟลอัปเดตฐานขอมูล (Definition) ลาสุดของ
โปรแกรมแอนติไวรัสที่ติดตั้งในเครื่อง เพื่อนํามาอัปเดตแบบ offline หากใชงาน Windows 
Defender สามารถดาวนโหลดฐานขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Microsoft 
https://www.microsoft.com/en-us/security/portal/definitions/adl.aspx 

3. รีสตารทเครื่องเขา Safe Mode 
4. อัปเดตฐานขอมูลแอนติไวรัส และสั่งสแกนเพื่อลบมัลแวร 

ขอแนะนําอื่นๆ 

 ปจจุบันยังไมพบชองทางที่สามารถกูคืนไฟลที่ถูกเขารหัสลับจากมัลแวรเรียกคาไถ WannaCry ไดโดย
ไมจายเงิน แตการจายเงินก็มีความเสี่ยงเนื่องจากไมสามารถมั่นใจไดวาจะไดขอมูลกลับคนืมา 

 จากที่มีการเผยแพรขาวสารวาสามารถยับยั้งการทํางานของมัลแวร WannaCry ไดนั้น ตรวจสอบแลว
เปนเพียงการยับยั้งแบบชั่วคราว โดยมีผลเฉพาะกับมัลแวรบางเวอรชันเทานั้น ไมสามารถปองกัน
ปญหาไดแบบถาวรตราบใดที่ยังไมมีการอัปเดตแกไขชองโหว เนื่องจากผูพัฒนามัลแวรสามารถ
เผยแพรเวอรชันใหมที่หลบเลี่ยงการปองกันได 

 อาจมีการแพรกระจายผานอีเมล ผูใชควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการเปดไฟลแนบในอีเมลที่นา
สงสัย 

 ควรสํารองขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยางสม่ําเสมอ และหากเปนไปไดใหเก็บขอมูลที่ทํา
การสํารองไวในอุปกรณท่ีไมมีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายอื่นๆ 

 หากมีการแชรขอมูลรวมกันผานระบบเครือขาย ใหตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลแตละสวน และ
กําหนดสิทธ์ิใหผูใชมีสิทธิ์อานหรือแกไขเฉพาะไฟลที่มีความจําเปนตองใชสิทธิ์เทานั้น 

 หากพบเหตุตองสงสัยหรือตองการคําแนะนาํเพิ่มเติมในกรณีนี้สามารถติดตอไดที่ 
กลุมภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครอืขาย โทร 4200 
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ข้ันตอนการอัปเดตวินโดว 

1. คลิกท่ีปุม Search แลวพิมพขอความ Windows Updates จะมีรายการ Check for Updates แสดง
ขึ้นมาใหคลิกเลือก 

 
2. จะไดหนาตาง Windows Update ใหคลิกที่ปุม “” 
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3. โปรแกรมวินโดวจะทําการ Update Patch ใหเปนลาสุด ดังภาพประกอบ 
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ข้ันตอนการอัปเดตแอนติไวรัส (Windows Defender ของไมโครซอฟต) 

1. คลิกท่ี Tray มุมลางขวา แลวคลิกที่ “Windows Defender” 

 
 

2. คลิกท่ีแทป “Update” แลวคลิกที่ปุม “Update Definitions” 

 
 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการ Update definitions แลว ควรทําการ Scan ไวรัสสักครั้ง โดยการคลิกที่แทป 
Home แลวคลิกที่ปุม “Scan now” ดังภาพประกอบ 
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อางอิง 

1. https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us001.html 

 

 


