
 

  คู่มือสาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป หน้า : 1   / 9 

เรื�อง : คู่มือการจัดการ ไวรัส shortcut ซ่อน Folder Security Team 

 

 

Update 8 Feb 2017  ระดบัชั �นความลบั  ใช้ภายใน 

 

ไวรสั shortcut ซอ่น Folder 

 ไวรัส Shortcut ซอ่น Folder เป็นไวรัสที�แพร่กระจายผ่านทาง Flash drive , External HDD หรอื
อปุกรณ์เก็บขอ้มลูต่างๆ ซึ�งมผีลทําให ้Folder ที�อยูใ่นอปุกรณ์ที�มาเชื�อมต่อนั@นๆ กลายเป็น Hidden Folder
หรอืโฟลเดอรซ์อ่นและสรา้ง Shortcut เสมอืนขึ@นมาแทนที� โดยเมื�อ User ทําการดับเบลิคลกิ Shortcut 
นั@นๆ ไวรัสจะทําการ Install ตัวเองลงในเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมต่อ Flash Drive นั@นอยู่ และเครื�อง
คอมพวิเตอรเ์ครื�องนั@นจะตดิไวรัสและกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสตัวนี@ต่อไป เมื�อมกีารนํา Flash Drive 
มาเชื�อมต่อที�เครื�องคอมพวิเตอรเ์ครื�องนี@อกี ไวรัสก็จะนําพาตัวเองเขา้ไปอยูใ่น Flash Drive และแพร่ไปสู่
เครื�องคอมพวิเตอรเ์ครื�องอื�นๆ แบบนี@เรื�อยๆ 

 

1. ชอ่งทางการตดิไวรสั 

• เครื�องคอมพวิเตอรจ์ะตดิไวรัสผา่น Flash drive , External HDD หรอือปุกรณ์เก็บขอ้มลูตา่งๆ 
• Flash drive , External HDD หรอือปุกรณ์เกบ็ขอ้มลูตา่งๆ จะตดิไวรัสผา่นคอมพวิเตอร ์

 

 

รปูตวัอยา่ง การตดิไวรัส shortcut ซอ่น Folder ใน Flash Drive 
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รปูตวัอยา่ง การตดิไวรัส shortcut ซอ่น Folder ในเครื�องคอมพวิเตอร ์

 

2. วธิกีารแกไ้ขไวรสับนเครื-องคอมพวิเตอร ์

2.1 วธิกีารแกไ้ขไวรสั บนเครื-องคอมพวิเตอร ์โดยวธิกีารแบบ Manual 

 

(1)คลกิขวาที� Taskbar เลอืก Start Task Manager 

 

 

 



 

  คู่มือสาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป หน้า : 3   / 9 

เรื�อง : คู่มือการจัดการ ไวรัส shortcut ซ่อน Folder Security Team 

 

 

Update 8 Feb 2017  ระดบัชั �นความลบั  ใช้ภายใน 

 

(2)คลกิเลอืกrundll32.exe จากนั@นคลกิ End Process 

 

 

(3)ยนืยนัการยกเลกิ Processคลกิ End process 
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(4)ทําการเขา้ C:\ProgramData เพื�อลบไวรัสออกจากเครื�อง โดยทําการเปิดโปรแกรม Windows 
Explorer แลว้พมิพC์:\ProgramData ที� Path แลว้ Enter 

(หากเป็น Windows XP ใหพ้มิพเ์ขา้ไปลบที� C:\Documents and Settings\All Users\Application Data) 

 

(5)หลังจากนั@น คน้หา Folder ที�ช ื�อวา่ MyFilesแลว้ทําการลบแบบถาวร( Shift + Delete ) แคน่ี@ก็จะ
ลบไวรัสออกจากเครื�องคอมพวิเตอรข์องเราไดแ้ลว้ 

 

หมายเหต.ุ.. หาก Users ไมส่ามารถลบ Folder MyFiles ไดใ้หทํ้าการตดิตอ่ผูด้แูลเครื�อง
คอมพวิเตอร ์(Administrator) หรอืตดิตอ่ฝ่ายสารสนเทศ โทร. 99228 หรอืตอ้งการโปรแกรมแกไ้ข 
และป้องกนัไวรัสShortcut ซอ่น Folder ใหไ้ป Download ไดท้ี� เว็บของฝ่ายสารสนเทศ 
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2.2วธิกีารแกไ้ขไวรสั บนเครื-องคอมพวิเตอร ์โดยวธิกีารใชง้าน Windows Batch File 

 (1) ทําการ Run Windows Batch Fileที�ช ื�อวา่ Clean Shortcut Virus 

 

 

(2) โปรแกรมจะทําการหยดุการทํางานของไวรัส (Process rundll32.exe) และทําการลบFolder ที�
ช ื�อวา่ MyFiles ซึ�งเป็นที�เก็บตัวไวรัสอยูอ่อกจากเครื�องคอมพวิเตอร ์

 
(3) กด Enter เพื�อสิ@นสดุการทํางาน 
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3. วธิกีารลบไวรสั บน Flash drive และวธิกีารแกไ้ข Folder ที-ถกูซอ่น โดยการใชง้านโปรแกรม 
Unhidden V3.  

 (1)ทําการ Run โปรแกรม Unhidden V3.เพื�อแกไ้ข Folder ที�ถกูซอ่น 

 

 

 (2) เมื�อ Run โปรแกรมขึ@นมา ใหทํ้าการเลอืก Drive ที�ตอ้งการแกไ้ข (หมายถงึ Drive ที�มกีาร
เชื�อมตอ่ Flash drive หรอื External HDD อยู)่ แลว้กด Enter 

 

รปูตวัอยา่ง การเลอืก Drive E: ซึ�งมกีารเชื�อมตอ่กบั Flash drive อยูใ่นขณะนั@น 
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(3) โปรแกรมจะแจง้ใหเ้ราสรา้ง Folder autorun.ini ใหพ้มิพต์ัวอกัษร Y แลว้กด Enter (สรา้งเพื�อ
ป้องกนัไวรัส Auto runตวัอื�นๆ ที�จะเขา้มาใน Flash Drive) 

 

 

(4) โปรแกรมจะแจง้ใหเ้ราสรา้ง Folder autorun.inf ใหพ้มิพต์ัวอกัษร Y แลว้กด Enter เชน่กนั
(สรา้งเพื�อป้องกนัไวรัส Auto run ตัวอื�นๆ ที�จะเขา้มาใน Flash Drive) 
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(5)เมื�อทําการสรา้ง Folder autorun.ini และautorun.inf เสร็จแลว้โปรแกรมกจ็ะทําการลบ 
Shortcut เสมอืนที�ไวรัสสรา้งขึ@นมา และทําการแกไ้ข Folder และไฟลท์ี�ถกูซอ่น ใหเ้ราเห็นรวมถงึแสดงตวั
ไวรัสขึ@นมาดว้ย 

 

(6)หลังจากนั@น เปิด Flash Drive ขึ@นมาใหทํ้าการลบไฟลไ์วรัสออก ดังนี@ 
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 1. hypertrm.exeคอืไฟลไ์วรัส ใหล้บออก หา้มดบัเบลิคลกิ จะทําใหเ้ครื�องตดิไวรัสอกี 

 2. HYPERTRM.dllคอืไฟลไ์วรัส ใหล้บออก 

 3. 49BA59ABBE6E057คอื Folder ที�ไวรัสสรา้งขึ@นมา ใหล้บออก ในแตล่ะ Flash Drive 
อาจจะสรา้ง Folder นี@ในชื�อที�ตา่งกนัออกไป 

 4. uk1337BA1คอืไฟลท์ี�ไวรัสสรา้งขึ@นมา ใหล้บออกในแตล่ะ Flash Drive อาจจะสรา้ง 
ไฟลน์ี@ในชื�อที�ตา่งกนัออกไป 

 

(7)เมื�อทําการลบไฟลไ์วรัสออกหมดแลว้ ตอนนี@ Flash Drive ของเราก็จะไมม่ไีวรัสอกีแลว้ 

 

หมายเหต.ุ..Folder autorun.ini และautorun.inf ไมต่อ้งลบออกเพราะเป็น Folder ที�มปีระโยชน ์
มไีวเ้พื�อป้องกนัไวรัสที�เป็น Auto run ตัวอื�นๆที�จะเขา้มาใน Flash Drive ของเรา (การใชง้านครั @งถัดไป เรา
จะมองไมเ่ห็นทั @งสอง Folder นี@ เนื�องจากทั @งสอง Folder นี@จะทําการซอ้นตัวเอง ไวใ้น Flash Drive ของเรา) 

 


